
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 8 

 
НИШ, 5. фебруар  2015.  

Цена овог броја 80  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

 

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД 

 
1. 
 

 На основу члана 92. Закона о буџетском 
систему и („Сл. глас. РС“ бр. 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12 и 63/13), 
 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржној дана 03.02.2015. године доноси 

 

О Д Л У К У 

о екстерној ревизији завршног рачуна 

за 2014. годину 

 

 

I Завршни рачуни буџета локалне власти 
подлежу екстерној ревизији те исту извршити по 
спроведеном поступку јавне набавке-
услуга,најповољнијег ревизора. 

 

II Поступак ревизије извршити до 15.05.2015. 
године и Извештај приложити завршном рачуну 
буџета општуне Димитровград за 2014.годину, а у 
складу са Законом 

 

III Ова Одлука важи уколико би државна 
ревизија била изостављена до 31. јануара 2015. 
године. 

 

IV Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 

 Број: 06-6/15-I/27-18 
 У Димитровграду, 03.02.2015. године      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

2. 
 

На основу члана 64,65,66 и 67 Закона о 
буџетском систему („Сл.гласник РС“ број 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, и 93/12), члана 32 став 1 
тачка 6 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“ бр 129/07) и члана 41 став 1 тачка 7 Статута 
општине Димитровград (пречишћен текст) 
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград на 
седници одржаној дана 03.02.2015 године, донела 
је следећу 

 

О Д Л У К У  

О ФОРМИРАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА 

МЛАДЕ ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Оснивање Фонда 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком оснива се буџетски Фонд за 

младе општине Димитровграда (у даљем тексту: 
Фонд). 
 

Члан 2. 
 

Овом одлуком уређује се : 
1. Сврха буџетског фонда. 
2. Време за које се буџетски фонд оснива. 
3. Надлежно одељење одговорно за 

управљање фондом. 
4. Извори финансирања буџетског фонда. 
5. Коришћење средстава буџетског фонда. 

 
Сврха буџетског фонда 

 
Члан 3. 

 
 Буџетски Фонд представља евиденциони 
рачун на којем ће се одвојено водити буџетски 
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приходи и расходи намењени остваривању 
циљева за развој и унапређење младих, а у 
складу са Стратегијом локалног одрживог развоја. 
 Сврха оснивања буџетског фонда за младе 
је развој и унапређење положаја младих на 
територији општине Димитровград. 
 Средства буџетског фонда користиће се за 
финансирање потреба младих у циљу развоја и 
унапређења положаја младих у области 
образовања, уметничког стваралаштва, за 
постигнуте успехе на такмичењима, конкурсима у 
различитим областима, за иновативност, за помоћ 
социјално угроженим младим људима, превоз, 
станарине за ученике и у другим случајевима, а на 
основу Програма за текућу годину. 
 

Време за које се буџетски фонд оснива 
 

Члан 4. 
 

 Буџетски фонд се формира на неодређено 
време. 

 
Надлежни субјекти одговорни за  

управљање буџетским фондом и његову 
реализацију 

 
Члан 5. 

 
 Ресорно Одељење за привреду и 
финансије, Општинске управе општине 
Димитровград, одговорно је за законито и 
наменско коришћење средстава Фонда, а у складу 
са програмом коришћења средстава Буџетског 
Фонда. 
 Реализација Буџетског фонда вршиће се 
преко Одељења за привреду и финансије, 
Општинске управе општине Димитровград. 

 
 

Извори финансирања и средстава за  
пословање буџетским фондом 

 
Члан 6. 

 
Извори финансирања Фонда су: 

1. Апропријација обезбеђених у оквиру 
Буџета општине Димитровград за текућу 
годину. 

2. Прихода остварених на основу 
међународне, регионалне и локалне 
сарадње и сарадње са републичким 
органима на програмима, пројектима и 
другим активностима у области 
привредног развоја. 

3. Прилога, донација, поклона и помоћи. 
4. Средстава остварених на конкурсима 

(домаћим и иностраним) за програме и 
пројекте. 

5. Других срестава у складу са Законом. 

Коришћење средстава буџетског фонда 
 

Члан 7.  
 

Средства остварена у буџетском фонду 
користиће се наменски у складу са усвојеним 
Програмом коришћења средстава буџетског 
фонда од стране Скупштине општине 
Димитровград, а на предлог Oпштинског већа 
општине Димитровград. 

 
Члан 8 

 
Скупштина општине Димитровград 

одобрава спровођење Програма из члана 3. став 
3. без пријављивања Комисији за контролу 
државне помоћи при Министарству финансија, 
основу члана 95-97 Уредбе о правилима за доделу 
државне помоћи (''Сл. гласник РС'' бр. 13/2010, 
100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013). 
 

Члан 9. 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 Број: 06-6/15-I/27-17 
 У Димитровграду, 03.02.2015. године  
     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
3. 
 

На основу члана 13. став 5. и члана 32. 
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи  
("Службени гласник РС", број 129/2007), а у вези 
са чланом 57. Закона о буџетском систему 
("Службени гласник РС", број 54/2009, 101/2010, 
101/11, 93/12 и 63/13) и  члана 41. Статута 
општинe Димитровград (пречишћен текст) 
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 28/14),  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној 03.02.2015. године донела је 
следећу  
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА 

УДРУЖЕЊА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД 

 
Члан 1. 

У члану 15. Одлуке о начину финансирања 
пројеката удружења из буџета општине 

../VII%20SEDNICA/D:/SKUPŠTINA%20OPŠTINA%20SENTA/PROPISI/Zakon%20o%20budžetskom%20sistemu.htm#zk54/09
../VII%20SEDNICA/D:/SKUPŠTINA%20OPŠTINA%20SENTA/PROPISI/Zakon%20o%20budžetskom%20sistemu.htm#zk101/10
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Димитровград 06-41/12-I/07-12 од 20.12.2012. 
године после става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„Национални савет у оквиру области у којој 
постоји његова надлежност, даје мишљење за 
расподелу средстава која се додељују путем 
јавног конкурса из буџета општине Димитровград 
установама, манифестацијама и удружењима 
националне мањине у области културе, 
образовања и информисања, и службене употребе 
језика.“ 

Члан 2. 
 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о измени и допуни Одлуке о начину 
финансирања пројеката удружења из буџета 
општине Димитровград бр. 06-119/13-I/19-14 од 
18.12.2013. године.. 

 
Члан 3. 

 
 У свему осталом Одлука о начину 
финансирања пројеката удружења из буџета 
општине Димитровград 06-41/12-I/07-12 од 
20.12.2012. године остаје непромењена  
 

Члан 4. 
 

        Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Ниша“.. 
  
 Број: 06-6/15-I/27-15 
 У Димитровграду, 03.02.2015. године      
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Заменик председника 
Верољуб Ивковић, с.р. 

 
4. 

 
 На основу члана 137. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“; бр, 24/2011), Стратегије 
развоја спорта у општини Димитровград 2009-2013  
и члана 41. Статута општине Димитровград 
(пречишћен текст) (''Службени лист Града Ниша'', 
бр. 28/14),  
 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 

О Д Л У К А  

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 

ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД  

 
Члан 1. 

Брише се члан 1. у Одлуци о измени и 
допуни Одлуке о условима и начину финансирања 
потреба и интереса у области спорта на 

територији Општине Димитровград бр. 06-119/13-
I/19-15 од 18.12.2013. године. 
 

Члан 2. 
 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и 
начину финансирања потреба и интереса у 
области спорта на територији Општине 
Димитровград бр. 06-119/13-I/19-15 од 18.12.2013. 
године. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука о условима и начину финансирања 
потреба и интереса у области спорта на 
територији општине Димитровград  бр. 06-41/12-
I/07-13 од 20.12.2012. године остаје непромењена 
у целини. 

Члан 4.      
 

  Одлука ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 Број: 06-6/15-I/27-16 
 У Димитровграду, 03.02.2015. године      
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
5. 
 

 На основу члан 12. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр. 79/05-12), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“, бр. 129/07) и члана 41. став 1. тачка 41. 
Статута општине Димитровград (пречишћени 
текст) („Сл. лист Града Ниша“ бр. 28/14)  
 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ПИРОТ ЗА 2015. 

ГОДИНУ  

 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм рада са 
финансијским планом Историјског архива у Пироту 
за 2015. годину донет од стране Управног одбора 
бр. 687/14 од 15.12.2014. године.   
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Члан 2. 
 

           Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у Службеном листу Града 
Ниша.  
  
 Број: 06-6/15-I/27-6 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
6. 

 
  

На основу члана 50. став 2. Закона о 
јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 
119/2012), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 41. Статута Општине 
Димитровград Димитровград (пречишћен текст) 
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 28/14)  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ 

ИНФОРМАТИВНОГ ПРЕДУЗЕЋА РАДИО 

ТЕЛЕВИЗИЈЕ „ЦАРИБРОД“ У 

ДИМИТРОВГРАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног информативног предузећа Радио 
телевизије „Цариброд“ у Димитровграду за 2015. 
годину са финансијским планом, донет од стране 
Надзорног одбора предузећа бр. 52-13/01-2015 од 
13.01.2014. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у Службеном листу града 
Ниша. 
 
 Број: 06-6/15-I/27-7 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

7. 
 

На основу члана 50. став 2. Закона о 
јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 
119/2012), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 41. Статута општине 
Димитровград (пречишћени текс) („Сл. лист Града 
Ниша“ бр. 28/14)  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„СПОРТСКО ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР 

ДИМИТРОВГРАД“ ДИМИТРОВГРАД  

ЗА 2015. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа „Спортско туристички центар 
Димитровград“ - Димитровград за 2015. годину са 
финансијским планом, донет од стране Надзорног 
одбора предузећа Одлуком бр. 696-4/14 од 
01.12.2014. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 
 Број: 06-6/15-I/27-8 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
 
8. 
 

На основу члана 50. став 2. Закона о 
јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 
119/2012), члана 32. став 1. тачка 8. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 41. Статута општине 
Димитровград (пречишћени текс) („Сл. лист Града 
Ниша“ бр. 28/14)  
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Скупштина ипштине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 
 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И 

УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ 

ДИМИТРОВГРАД“ - ДИМИТРОВГРАД ЗА 

2015. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и 
урбанизам општине Димитровград“ - 
Димитровград за 2015. годину са финансијским 
планом, донет од стране Надзорног одбора 
предузећа Одлуком бр. 008-1001/3-2014 од 
05.11.2014. године. 
 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 

 Број: 06-6/15-I/27-9 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
 
9. 

 
  
 На основу члана 32. а у вези члана 20.  став 
1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) и члана 41. став 1. 
тачка 41. Статута општине Димитровград 
(пречишћени текст) („Сл. лист Града Ниша“ бр. 
28/14)  
  
 
 
 
 

 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ 

ДИМИТРОВГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ СА 

ПЛАНИРАНИМ СРЕДСТВИМА ЗА 

ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

У 2015. ГОДИНИ СА 

РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програма рада 
Центра за социјални рад за општину 
Димитровград за 2015. годину са планираним 
средствима за вршење послова социјалне 
заштите из надлежности општине у 2015. години 
са рекапитулацијом донет од стране Управног 
одбора установе Одлуком бр. 64/14 од 22.12.2014. 
године. 
 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 

 
 Број: 06-6/15-I/27-10 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 

 
Председник 

Драган Манчев, с.р. 
 
 
 
10. 

 
 На основу члана 44. став 2. Закона о култури 
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/09), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 41. Статута општине 
Димитровград (пречишћени текст) („Сл. лист 
Града Ниша“ бр. 28/14)  
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 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И 

ПРОГРАМА РАДА ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ  

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 

 
Члан 1. 

 
 Даје се сагласност на План и програма рада 
Центра за културу са финансијским планом за 
2015. годину, донет од стране Управног одбора 
Установе Одлуком бр. 05-15/01 од 15.01.2015. 
године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 Број: 06-6/15-I/27-11 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

11. 
 

  
 На основу члана 44. став 2. Закона о култури 
(“Сл.гласник РС”, бр. 72/09), члана 32. Закона о 
локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) 
и члана 41. став 1. тачка 41. Статута општине 
Димитровград (пречишћени текст) („Сл. лист града 
Ниша“ бр. 28/14)  
 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ДЕТКО ПЕТРОВ“ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на План и програм рада 
са финансијским планом Народне библиотеке 
„Детко Петров“ за 2015. годину, донет од стране 

Управног одбора Установе бр. 10-14/01-2015 од 
14.01.2015. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Сл. листу Града Ниша''. 
 

 
 Број: 06-6/15-I/27-12 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
 
 

12. 
 

На основу члана 32. а у вези члана 20. 
став 1. тачка 16. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр 129/07) и члана 41. став 1. 
тачка 41. Статута општине Димитровград 
(пречишћени текс) („Сл. лист Града Ниша“ бр. 
28/14)  

Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ДИМИТРОВГРАД 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на План рада Дома 
здравља Димитровград за 2015. годину, донет од 
стране Управног одбора  Установе Одлуком бр. 
01-1157/3 од 02.12.2013. године. 
 

Члан 2. 
 

         Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''. 
 
 
 Број: 06-6/15-I/27-13 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 
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13. 
 

   На основу члана 50. став 2. Закона о јавним 
предузећима (“Сл.гласник РС”, бр. 119/2012), 
члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07) и члана 
41. став 1. тачка 41. Статута општине 
Димитровград (пречишћен текст) (''Службени лист 
Града Ниша'', бр. 28/14)  
 Скупштина општине Димитровград, на 
седници одржаној дана 03.02.2015. године донела 
је 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА 

2015. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ И ЦЕНОВНИКОМ УСЛУГА ЗА 

2015. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

 Даје се сагласност на Програм пословања 
Јавног предузећа „Комуналац“ Димитровграда за 
2015. годину, са финансијским планом и 
ценовником услуга за 2015. годину донет од 
стране Надзорног одбора предузећа бр. 1829-1/14 
од 01.12.2014. године. 
 

Члан 2. 
 

 Решење ступа на снагу наредног дана од 
дана објављивања у Службеном листу града 
Ниша. 
 
 
 Број: 06-6/15-I/27-14 

 У Димитровграду, 03.02.2015. године           
 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД 
 

Председник 
Драган Манчев, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
14. 
 
На основу члана 138. став 2. Закона о спорту 

("Службени гласник РС", бр. 24/11),  члана 46. и 
47. Закона о локалној самоуправи, (''Службени 
гласник РС'', бр. 129/07), члана 60.  Статута 
општине Житорађа (''Службени лист Града Ниша'', 
бр. 80/08 и 36/13 ) и члана 32. Пословника 
Општинског већа  општине Житорађа (''Службени 
лист Града Ниша'', бр. 80/08)  

Општинско веће општине Житорађа, на 
седници одржаној 30.01.2015. године,  донело је 
 

 

П Р А В И Л Н И К 

О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊУ ПОТРЕБА И 

ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ 

СПОРТА  ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

ЖИТОРАЂА 

 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 
 

Предмет уређивања 
 

Члан 1. 
Овим Правилником  ближе се уређују: 

- услови, критеријуми,  начин и поступак 
доделе средстава из буџета општине Житорађа (у 
даљем тексту: Општина) за остваривање потреба 
и интереса грађана у области спорта у општини 
Житорађа, 

- одобрење програма за задовољавање 
потреба грађана у области спорта на територији 
општине Житорађа, 

- начин јавног објављивања података о 
предложеним програмима за финансирање или 
суфинансирање, одобреним програмима и 
реализацији одобрених програма. 

 
 

Потребе и интереси грађана у области 
спорта у општини Житорађа 

 
Члан 2. 

 
Потребе и интереси грађана у области 

спорта у општини Житорађа, за чије остваривање 
се обезбеђују средства у буџету Општине су: 

1) подстицање и стварање услова за 
унапређење спорта за све, односно бављења 
грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и 
особа са инвалидитетом; 



 
 
 
 
 
Страна 8  Број 8                                    СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                        5. фебруар 2015. године 
 

 
 

 

2) изградња, одржавање и опремање 
спортских објеката на територији општине 
Житорађа, а посебно јавних спортских терена у 
Житорађи, месним заједницама и школских 
спортских објеката  и набавка спортске опреме и 
реквизита; 

3) организација спортских такмичења од 
посебног значаја за Општину; 

4) спортски развој талентованих спортиста и 
унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5) учешће спортских организација са 
територије Општине у европским клупским 
такмичењима; 

6) предшколски и школски спорт (рад 
школских спортских секција и друштава, 
општинска и међуопштинска школска спортска 
такмичења и др.); 

7) делатност организација у области спорта 
чији је оснивач или члан Општина; 

8) активности спортских организација, 
спортских друштава, удружења, гранских и 
територијалних спортских савеза на територији 
Општине од посебног значаја за Општину, у 
зависности од тога да ли је спортска грана од 
значаја за Општину, која је категорија спортске 
гране, колико спортиста окупља, у којој мери се 
унапређује стручни рад, у ком рангу такмичења 
спортска организација учествује и у којој мери се 
повећава обухват бављења грађана спортом; 

9) унапређење заштите здравља спортиста и 
обезбеђивање адекватног спортско-здравственог 
образовања спортиста, посебно младих, 
укључујући и антидопинг образовање; 

10) стипендирање за спортско усавршавање 
категорисаних спортиста, посебно перспективних 
спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту; 
12) едукација, информисање и саветовање 

грађана, спортиста и осталих учесника у систему 
спорта о питањима битним за одговарајуће 
бављење спортским активностима и 
делатностима; 

13) периодична тестирања, сакупљање, 
анализа и дистрибуција релевантних информација 
за адекватно задовољавање потреба грађана у 
области спорта на територији Општине, 
истраживачко-развојни пројекти и издавање 
спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у 
систему спорта са територије Општине и 
подстицање запошљавања висококвалификованих 
спортских стручњака и врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење 
спортских сала и спортских објеката у јавној 
својини Општине, кроз одобравање њиховог 
коришћења за спортске активности и доделу 
термина за тренирање учесницима у систему 
спорта; 

16) награде и признања за постигнуте 
спортске резултате и допринос развоју спорта. 

За задовољавање потреба и интереса 
грађана из става 1. овог члана Општине 
обезбеђује у свом буџету средства. 

 
 

Средства за финансирање или 
суфинансирање 

 
Члан 3. 

 
Висина средстава за финансирање или 

суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта у Општини из члана 2. ове одлуке 
утврђује се сваке године одлуком о буџету 
Општине. 

Средства за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта у Општини која се одобравају у 
складу са овом одлуком морају се наменски 
користити. 

 
I I  ОДОБРАВАЊЕ ПРОГРАМ А И 

ПРОЈЕКАТА  
 

Годишњи и посебни програми 
 

Члан 4. 
 

Потребе и интереси грађана у области 
спорта у Општини из члана 2. ове одлуке 
остварује се кроз финансирање или 
суфинансирање програма и пројеката, и то: 

1) за тач.1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14) на 
годишњем нивоу, по јавном позиву (у даљем 
тексту: годишњи програм); 

2) за тач. 1), 2), 5), 7), 9), 11), 15) и 16) по 
јавном позиву (у даљем тексту: посебни програм). 

Програме из става 1. овог члана носиоци 
програма достављају Комисији за доделу 
средстава у области спорта према програмском 
календару утврђеном овим Правилником. 

Предлог свог годишњег програма и програма 
својих чланова за потребе и интересе грађана из 
члана 2. став 1.  тачка 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13)  и 
14).овог Правилника подноси фудбалски савез  
општине Житорађа као и сами фудбакси клубови 
са територије општине Житорађа, а за остале 
програме носиоци тих програма у динамици 
утврђеној овим Правилником. 

 
 
Комисија за доделу средстава у области 

спорта 
 

Члан 5. 
 

Ради разматрања и стручне оцене поднетих 
годишњих и посебних програма у области спорта у 
поступку одобравања образује се Комисија за 
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доделу средстава у области спорта (у даљем 
тексту: Комисија). 

Комисија има председника, заменика 
председника и пет чланова које именује 
председник Општине,  на мандатни период од 
четири године, у року од 15 дана од дана ступања 
на снагу овог Правилника. 

 
Комисија: 
- разматра предлоге годишњих програма и 

предлаже Служби буџета и председнику Општине 
обједињени предлог годишњих програма за 
наредну буџетску годину,  

- спроводи поступак по јавном позиву, 
разматра пријаве поднете на расписани јавни 
позив, даје стручну оцену поднетих пријава и 
доставља председнику Општине предлог за 
одобрење годишњих и посебних програма. 

- саставља извештај о поднетим предлозима 
са траженим износима, 

- саставља извештај о одобреним 
програмима са износом одобрених средстава. 

 
Комисија за надзор над  реализацијом 

годишњих и посебних програма у области 
спорта 

 
Члан 6. 

 
Ради вршења надзора над реализацијом 

одобрених годишњих и посесбних програма у 
области спорта образује се комисија. 

Комисија има председника и два члана које 
именује председник општине за сваки јавни позив 
понаособ.. 

Комисија: 
- врши контролу усклађености аката донетих 

у вези са јавним позивом са Законом о спорту и 
овим Правилником, 

- анализира извештаје (са финансијског 
аспекта, аспекта законитости и усклађености са 
Правилником и Законом о спорту), 

- врши надзор над реализацијом активности, 
- сачињава годишњи извештај о реализацији 

свих програма, 
- извештава председника општине и 

надлежне органе и службе у вези са чињеницама 
које су утврђене у поступку надзора, а које су од 
значаја за рад наведених органа и служби, 

- предлаже измене и допуне Правилника о 
финансирању и категоризацији, 

- обавља и друге послове предвиђене 
Правилником. 

 
Јавни позив 

Члан 7. 
Јавни позив за финансирање или 

суфинансирање годишњих и посебних програма 
расписује се за сваку буџетску годину.  

Јавни позив расписује председник Општине. 

Поступак по јавном позиву спроводи 
Комисија која председнику општине предлаже 
одлуку о додели стредстава по јавном позиву. 

Организационе и административно-техничке 
послове за потребе Комисије обављаће Служба за 
послове Општинског већа, а стручне послове 
служба надлежна за област за коју се конкурс 
расписује. 

 
Право подношења пријаве 

 
Члан 8. 

 
Право подношења пријаве на јавни позив 

имају следећи субјекти у области спорта: 
- Спортски савез општине, 
- Спортска друштва, 
- Спортско удружење – клуб који је члан 

Гранског савеза Србије, 
- Спортско удружење – клуб који има 

сеониорску селекцију укључену у редовни систем 
такмичења Гранског савеза Србије, или три 
сениорке/а у појединачним спортовима, 

- Спортско удружење – клуб који има 
најмање једну селекцију младих категорија и 
једног стручњака, 

- Спортска удружења – клубови који су 
регистровани код Агенције за привредне регистре, 
која имају седиште на подручју општине 
Житорађа, 

- Стручна и друга удружења и савези у 
области спорта, 

- Установе и привредна друштва у области 
спорта, 

- Спортске задужбине и фондације. 
- Синдикалне организације предузећа са 

територије општине Житорађа 
На јавни позив за финансирање или 

суфинансирање остваривања потреба и интереса 
грађана из члана 2 став 1. тачка 2. ове Одлуке 
право подношења пријаве имају и школе са 
седиштима на територији општине Житорађа. 

 
Текст јавног позива 

 
Члан 9. 

 
Текст јавног позива садржи: 
- намену средстава за који се расписује јавни 

позив; 
- одређење субјеката у спорту који су 

овлашћени за подношење пријаве на јавни позив; 
- ознаку прилога који се обавезно прилажу уз 

пријаву; 
- рок за подношење пријаве; 
- трајање програма; 
- адресу на коју се пријаве упућују односно 

предају; 
- напомену да се непотпуне и 

неблаговремене пријаве неће узети у разматрање; 
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- ближа мерила и критеријуме чијом се 
применом вреднују пријављени програми; 

- друге елементе јавног позива. 
Јавни позив се објављује на званичној 

интернет страници општине Житорађа. 
Обавештење о јавном позиву објављује се у  

локалним средствима информисања.  
 

Пријава на јавни позив 
Члан 10. 

 Пријава на Јавни позив подноси се 
Комисији на обрасцу "Пријава на Јавни позив за 
финансирање или суфинансирање Годишњег и 
посебног програма у области спорта" коју 
сачињава Комисија. 

За сваки програм којим се задовољавају 
потребе и интереси грађана у области спорта у  
Општини подноси се посебна пријава. 

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је 
обавезно да приложи: 

- доказ о подносиоцу пријаве: извод из 
регистра у којем је подносилац пријаве 
регистрован – решење  Агенције за привредне 
регистре. 

- доказе о испуњености услова из члана 12. 
став 4. ове одлуке; 

- преглед основних података о подносиоцу 
пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи 
пројекти и сл.), сачињен од стране подносиоца 
пријаве; 

- детаљан опис програма којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у Општини за чије се 
финансирање или суфинансирање подноси 
пријава. 

Детаљан опис програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана из 
става 3. алинеја 3. овог члана садржи следеће 
елементе: учеснике програма значај, место и 
време реализације програма; 

Саставни део пријаве је изјава о прихватању 
обавезе подносиоца пријаве у случају да Општина 
финансира или суфинансира пријављени посебни 
програм у области спорта, према којој одговорно 
лице подносиоца пријаве, под кривичном и 
материјалном одговорношћу, изјављује: 

- да су сви подаци наведени у пријави 
истинити и тачни; 

- да ће додељена средства бити наменски 
утрошена; 

- да ће у законском року бити достављен 
извештај о реализацији програма на прописаном 
обрасцу са финансијском документацијом и 
другим доказима о наменском коришћењу 
средстава; 

- да ће вратити средства уколико наступи 
било који од случајева утврђених у члану 21. став 
1. ове одлуке; 

- да ће током реализације програма у 
публикацијама и другим медијима бити назначено 
да је реализацију подржала Општина; 

Подносиоцима пријаве образац "Пријава на 
Јавни позив за финансирање или суфинансирање 
Годишњег и посебног програма у области спорта" 
присутан је и на званичној интернет страници 
Општине (веб-сајт Општине). 

Пријаве се подносе у штампаном облику 
предајом у услужном центру општине Житорађа 
или поштом, на адресу председника Општине  – 
Комисији за доделу средстава у области спорта.   

 
Услови и критеријуми 

Члан 11. 
Одобравање годишњих и посебних програма 

из члана 4. ове одлуке врши се у складу са овом 
одлуком. 

Предлози програма којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
Општини одобравају се у зависности од тога да ли 
је за програме потребно обезбедити финансијска 
средства у целини или у одређеном делу из 
буџета Општине. 

Носилац програма не може да: буде у 
поступку ликвидације, стечаја и под привременом 
забраном обављања делатности; има блокаду 
пословног рачуна, пореске дугове или дугове 
према организацијама социјалног осигурања; буде 
у последње две године правоснажном одлуком 
кажњен за прекршај или привредни преступ у вези 
са његовом делатношћу. 

На јавни позив за финансирање или 
суфинансирање остваривања пореба и интереса 
грађана из члана 2 став 1. тачка 2. ове Одлуке 
право подношења пријаве имају и школе са 
седиштима на територији општине Житорађа. 

При одобравању програма приоритет имају 
програми који су структурне и развојне природе, а 
између програма организовања, односно учешћа 
на спортским приредбама, приоритет имају 
програми који се односе на спортске приредбе 
вишег ранга. 

Потребе грађана из члана 2. став 1. тачка 1), 
2) и 6) ове одлуке имају приоритет при избору 
програма којим се задовољавају потребе грађана 
у области спорта у Општини. 

Програми се финансирају једнократно или у 
ратама, у зависности од временског периода за 
реализацију програма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
5. фебруар 2015. године                             СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША                              Број 8  Страна 11 
 

 
 

 

Одлука о одобрењу посебних програма 
 

Члан 12. 
 

Комисија разматра пријаве поднете на 
расписани јавни позив и даје стручну оцену 
поднетих пријава.  

Непотпуне и неблаговремене пријаве 
Комисија неће узети у разматрање. 

Предлог за одобрење посебних програма 
Комисија доставља председник  Општине. 

На основу предлога Комисије председник 
Општине, доноси одлуку о одобрењу посебних 
програма. Одлука председника Општине је 
коначна. 

Против одлуке председника Општине може 
се водити управни спор. 

Одлука се објављује на званичној интернет 
страници Општине (веб-сајт Општине). 

 
Случај немогућности конкурисања по 

посебном програму 
 

Члан 13. 
 

Носиоци програма, у смислу овог 
Правилника, који поднесу годишњи програм у 
којем су обухваћене и активности за које се, 
сагласно овом Правилнику, подноси посебан 
програм, не могу  да конкуришу и у посебном 
програму. 

Подносилац програма којим се обезбеђује 
остваривање потреба интереса грађана не може 
за финансирање истих активности да конкурише 
за средства од другог нивоа власти у Републици 
Србији. 
 

Закључење уговора о реализовању 
програма 

 
Члан 14. 

 
Са подносиоцем одобреног програма 

председник Општине закључује уговор о 
реализовању програма, којим се обавезно уређује: 

- назив и седиште носиоца програма; 
- врста и садржина програма; 
- време реализације програма, односно 

обављања активности; 
- циљеви и очекивани резултати; 
- висина додељених средстава; 
- временски план употребе средстава; 
- начин надзора над одвијањем реализације 

програма; 
- обавезе носиоца програма у погледу 

подношења извештаја о реализацији програма; 
- доказивање реализације програма, 

наменског коришћења средстава, медијског 
представљања програма и учешћа Општине у 
његовом финансирању. 

Уколико се подносилац одобреног програма 
не одазове позиву за закључење уговора у року од 
осам дана од дана пријема позива, сматраће се да 
је одустао од предлога програма. 

Подносилац одобреног програма коме су 
пренета средства дужан је да наменски користи 
средства добијена из буџета Општине, а набавку 
добара, услуга или радова у оквиру тих средстава 
мора вршити у складу са прописима којим се 
уређују јавне набавке. 

На предлог Службе буџета и Комисије, 
председник Општине закључује Уговор о 
реализацији програма у смислу одредаба овог 
члана. 

Извештавање 
 

Члан 15. 
 

Подносиоци одобрених програма обавезни 
су да председнику Општине, на његов захтев, као 
и у року који је предвиђен уговором о реализовању 
програма, а најмање једном годишње, доставе 
извештај са потребном документацијом о 
остваривању програма или делова програма и 
коришћењу средстава буџета Општине. 

Подносиоци одобреног програма у завршном 
извештају о реализацији програма врше и процену 
постигнутих резултата са становишта 
постављених циљева. 

Председник Општине, на предлог Службе 
буџета  или Комисије за надзор реализације 
годишњих и посебних програма у области спорта 
за надзор над реализацијом може обуставити 
даље финансирање програма, односно 
једнострано раскинути уговор о реализовању 
програма ако подносилац одобреног програма не 
достави извештај у року предвиђеним уговором. 

Подносиоцу одобреног програма не могу 
бити одобрена средства за реализацију новог 
програма пре него што поднесе извештај у складу 
са ставом 1. и 2. овог члана. 

Подносиоци одобреног програма најмање 
једном годишње чине доступним јавности извештај 
о свом раду и о обиму и начину стицања и 
коришћења средстава и тај извештај достављају 
председнику Општине. 

Подносиоци одобреног програма дужни су да 
на свим документима и медијским промоцијама 
везаним за реализовање програма истакну да се 
програм финансира средствима из буџета 
Општине. 

Контрола реализације 
 

Члан 16. 
 

Служба буџета и Комисија за надзор 
реализације годишњих и посебних програма у 
области спорта врши надзор над реализацијом 
програма и наменским коришћењем одобрених 
средстава и једном годишње извештавају 
председника Општине. 
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Стављање извештаја на увид јавности 
 

Члан 17. 
 

Служба буџета објављује на интернет 
страници општине и  путем средстава  јавног 
информисања: 

- извештај о поднетим предлозима програма 
са траженим износом средстава; 

- извештај о одобреним програмима са 
износом одобрених средстава; 

- годишњи извештај о реализовању свих 
одобрених програма. 

 
Обавеза враћања средстава 

 
Члан 18. 

 
Средства добијена из буџета Општине за 

реализовање програма којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у 
Општини из члана 2. ове одлуке морају се 
вратити, заједно са затезном каматом од момента 
пријема, уколико подносилац програма: 

1) нетачно или непотпуно обавести Службу 
буџета или Комисију за надзор реализације 
годишњих и посебних програма у области спорта о 
битним околностима везаним за одобрење и 
реализовање програма; 

2) својим пропустом не изврши програм у 
целини или га изврши у небитном делу; 

3) употреби средства ненаменски, у 
потпуности или делимично, или се не придржава 
прописаних или уговорених мера које су утврђене 
ради осигурања реализације програма; 

4) не достави у предвиђеним роковима 
потребне извештаје и доказе, иако га је надлежни 
Служба буџета претходно упозорила на 
неправилности и последице; 

5) престане да испуњава услове који су на 
основу ове одлуке потребни за добијање 
средстава; 

6) спречи или онемогући спровођење 
прописаних, односно уговорених контролних мера. 

Председник Општине ће на предлог Службе 
буџета  или Комисије за надзор реализације 
годишњих и посебних програма у области спорта 
захтевати повраћај дела датих средстава ако је 
програм само делимично реализован или је 
реализован са битним закашњењем одговорношћу 
подносиоца програма, осим ако су реализованим 
активностима постигнути битни ефекти програма. 

Комисија за надзор реализације годишњих и 
посебних програма у области спорта врши, по 
завршетку одобреног програма, анализу 
реализације програма и постизања планираних 
ефеката и, у случају да оцени да планирани 
ефекти нису постигнути у битном делу пропустом 
подносиоца програма, затражиће од подносиоца 

програма да утврди одговорност лица која су 
реализовала програм. 

Подносилац програма неможе добијати 
средства из буџета Општине за реализацију својих 
програма две године од дана када је утврђено 
постојање околности из ст. 1. овог члана. 
 

I I I  НАДЗОР  
 

Надзор над применом 
 

Члан 19. 
 

Надзор над применом овог Правилника  
врши Одељење за буџет и финансије Општинске 
управе општине Житорађа.  

 
Члан 20.    

 
 Правилник о категоризацији и расподели 

буџетских средстава спортским организацијама 
(клубовима и удружењима) општине Житорађа, 
донеће Општинско веће Општине Житорађа  у 
року од 30. дана од дана  доношења овог 
Правилника. 

Овај Правилник чини основ за утрђивање 
износа о додели средстава из буџета Општине 
Житорађа.  

 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 
 

Одобравање годишњих програма 
 за 2015. годину 

 
Члан 21. 

 
Изузетно од одредаба члана 6. овог 

Правилника, програмски календар за 2014. годину 
садржи следеће рокове: 

-  јавни позив за финансирање или 
суфинансирање потреба и интереса грађана у 
области спорта у општини Житорађа, расписује се 
у року од најдуже  8  дана од дана доношења 
Правилника о категоризацији и расподели 
буџетских средстава спортским организацијама 
Општине Житорађа. 

- носиоци програма достављају своје 
предлоге годишњих  и посебних програма  
Комисији за доделу средстава у области спорта у 
року од осам дана од дана објављивања јавног 
позива; 

- Комисија за доделу средстава разматра 
предлоге годишњих  и посебних програма  у року 
од пет дана од дана истицања рока за подношење 
пријава и предлаже Служби буџета обједињавање 
предлога годишњих програма; 

- Служба буџета на предлог Комисије, 
утврђује обједињени предлог годишњих програма 
и исти доставља председнику Општине, а 
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председник Општине ревидира предлоге 
годишњих и посебних програма уколико за то 
постоји потреба и усклађује их са средствима 
утврђеним Буџетом Општине; 

- Председник Општине на предлог Службе 
буџета и комисије за доделу средстава  ревидира 
предлоге годишњих програма и усклађује их са 
средствима утврђених буџетом Општине. 

- Служба буџета обавештава носиоце 
програма о висини одобрених средстава по 
програмима и пројектима. 

 
Члан 22. 

 
Даном ступања на снагу  овог правилника 

престаје да важи правилник  о критеријумима и 
поступку расподеле средстава буџета општине 
Житорађа у области спорта и културе број 400-
1757/14-01 од 22.10.2014. године. 

 
Ступање на снагу 

 
Члан 23. 

 
Овај Правилник ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у ''Службени лист 
Града Ниша''.  

 
 
 

Број: 400-160/15-01 
Дана: 30.01.2015. год.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 
                                                   

 
 

Председник 
Слађан Младеновић, с.р. 
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ОПШТИНА ПИРОТ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 
 
15. 

 

 На основу члана 68. став 1. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/04 
и 36/09), члана 7. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине Oштине Пирот („Службени 
лист Града Ниша“, бр.78/09), члана 5. Одлуке о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне 
средине („Службени лист града Ниша“ бр.40/2011) и члана 41. Статута општине Пирот („Службени лист 
града Ниша“, бр.11/08),  
 Општинско веће општине Пирот на седници  одржаној дана 15.12.2014. године,  доноси   
 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

 ЗАШТИТУ  И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

ОПШТИНЕ ПИРОТ ЗА 2015.  ГОДИНУ 

 
 

1. Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава из 
буџетског фонда за активности које се током 2015. године планирају у области заштите и унапређења 
животне средине. 

 
2.  За реализацију Програма планирају се средства у буџетском Фонду за заштиту животне 

средине Општине Пирот, у укупном износу од 1.100.000,00 динара и то приход од накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине 
 

Овај нацрт Програма трошења средстава базиран је на износу од 1.100.000,00 динара како је 
дато у Одлуци о буџету општине Пирот за 2015.годину. 

 
     Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за: 
 
I  Подстицајни, превентивни и санациони програми и пројекти,  
 као и суфинасирање истих  ...............................................................500.000,00  динара 

1.  Уређење зелене површине ..............................................................150.000,00 динара 
2. „Улепшајмо наш град“ - традиционална акција поделе цветног  

 расада и семена траве грађанима.....................................................350.000,00динара                      
     
 Ови програми и пројекти биће реализовани у сарадњи са другим субјектима система заштите 
животне средине. 

 
II    Програми прађења стања животне средине (мониторинг)  
 на територији општине Пирот.................................................................350.000,00 динара 
 У 2014. години планира се мониторинг: 
   

− квалитета површинских вода 
− праћење и прогноза аерополена 
− квалитета земљишта 
− циљна мерења нејонизујућег зрачења 
− системско запрашивање јавних зелених површина 
− квалитета ваздуха 
− нивоа комуналне буке 
− израда стратешких карата буке (мапирање) 
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 За реализацију ових програма општина Пирот ће потписати уговор са овлашћеним стручним 
организацијама у складу са позитивним законским  прописима које ће квалитетно обавити поверени 
посао. 
 
 
III    Инвестициони програми и пројекти од значаја за побољшање квалитета животне средине на 
територији општине Пирот 
 
 -Чишћење градских и сеоских дивљих депонија ..................250.000,00 динара 

 
 

3. Финансирање, односно суфинансирање активности из овог Програма, вршиће се у зависности 
од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о буџетском фонду за заштиту 
животне средине општине Пирот („Службени лист Града Ниша“, бр.78/09). 

 
Уколико се приходи не остварују у планираном износу председник општине (општинско 

веће) одређују приоритетне активности. 
 
  
4. Овај програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“ 

  
 Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ″Службеном листу Града Ниша″. 
            
       
 
 II Број: 06/69-2014 
 У Пироту, 15.12.2014. године 

 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПИРОТ 
 
 

Председник 
мр Владан Васић, с.р. 
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