
  
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ  
 ГРАДА НИША 
 

 
ГОДИНА XXIII   -  БРОЈ 13 

 
НИШ, 25. фебруар  2015.  

Цена овог броја 60  динара 
Годишња претплата 5000 динара 
 

ГРАД НИШ 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

 
 1. 

 
 На основу члана 100. став 4. Закона о 

заштити животне средине („Службени гласник РС“, 
бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), члана 7. Одлуке о 
Буџетском фонду за заштиту животне средине 
Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 
76/09), члана 2. и члана 72. Пословника о раду  
градског  већа Града Ниша („Службени лист Града 
Ниша“, бр. 1/13), Националног програма заштите 
животне средине  („Службени гласник РС“, 
бр.12/10) и сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине 
Републике Србије бр.401-00-00141/2015-09, од 
21.01.2015. године,  

 Градско веће Града Ниша на седници  
одржаној дана 24.02.2015. године, доноси   

 

П Р О Г Р А М  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА НИША ЗА 2015. 

ГОДИНУ 

 
1. Овим Програмом утврђује се намена и начин 

коришћења средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине, планираних у 
буџету Града Ниша за 2015. годину, у складу 
са Одлуком о буџету Града Ниша за 2015. 
годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 
102/14). 

 
2. Планирани приходи у буџету Града Ниша за 

2015. годину - Средства Фонда из тачке 1. oвог 
Програма опредељена су у укупном износу од 
144.058.000,00 динара и финансирају се из 
следећих извора: 

 

I.  средства од накнада: 

 од накнаде за заштиту и унапређење 
животне средине, која се наплаћује по 
Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређење животне средине Града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“, бр. 53/09) и  

 од накнаде за загађивање животне 
средине, која се наплаћују по члану 85. 
Закона о заштити животне средине. 
 

Приходи из буџета Града Ниша – 
УКУПНО ............................56.830.000,00 динара 

 
II. пренета средства Буџетског фонда за 
заштиту животне средине из 2014. године 
(специјализоване услуге), а то су:  

  обавезе по склопљеним уговорима за 
реализацију програма и пројеката – које су 
доспеле у 2014 години, а нису исплаћене 
пружаоцима услуга и 

  обавезе за које је спроведен поступак 
јавних набавки или се спроводи поступак 
јавних набавки, а склапање уговора и 
реализација се очекује у 2015. години, 
програми и пројекти који су планирани 
Програмом коришћења средстава за 2014. 
годину, а реализоваће се у 2015. години. 
 

Приходи из буџета Града Ниша –  
УКУПНО ............................48.712.000,00 динара 

 
III. средства у 2015. години, за продужетак 
реализације следећих подстицајних, 
превентивних и санационих програма и 
пројеката: 

 Пројекат Санације, затварања и 
рекултивације депоније “Бубањ“ и 

 Пројекат „Рециклажно двориште“. 
 

Приходи из буџета  
Града Ниша .......................35.433.000,00 динара 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година..................................3.083.000,00 динара 
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УКУПНО........................38.516.000,00 динара 

 

 
Приходи из буџета Града Ниша 
(I+II+ III)...........................140.975.000,00 динара 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година-III...........................3.083.000,00 динара 

 
УКУПНО.........................144.058.000,00динара 

 
 
 

3. Средства Фонда из тачке 2. подтачка I. овог 
Програма користиће се наменски за 
финансирање обавеза локалне самоуправе 
утврђених законима из области заштите 
животне средине, којим су обухваћени: 

A. Програми и пројекти праћења 
квалитeта елемената животне средине 
(мониторинг) и 

Б.  Програми и пројекти управљања 
заштитом животне средине и природних 
вредности. 

 
А. ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ ПРАЋЕЊА 

КВАЛИТЕТА ЕЛЕМЕНАТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ)  

 
Средства у износу од 18.320.000,00 динара, 
користиће се наменски за финансирање обавеза 
локалне самоуправе утврђених законима из 
области заштите животне средине, којим су 
обухваћени Програми и Пројекти у области 
мониторинга: 

 Програм контроле квалитета ваздуха на 
територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

 Програм праћења нивоа комуналне буке на 
територији града Ниша за 2015/2016. годину; 

 Програм мониторинга праћења стања и 
прогнозa аерополена на територији града 
Ниша за 2015/2016. годину; 

 Програм праћења квалитета површинских 
вода на територији града Ниша за 2015/2016. 
годину; 

 Програм испитивања загађености земљишта 
на територији града Ниша за 2015/2016. 
годину; 

 Програм испитивања масене активности 
радионуклида у земљишту и у животној 
средини на територији града Ниша за 
2015/2016. годину; 

 Програм контролног мониторинга нејонизјућих 
зрачења на територији града Ниша у 2015. 
години; 

 Истраживачко развојни програм оцене 
квалитета ваздуха – путем сензора, са 
проценом здравственог ризика при 
краткотрајним експозицијама, објављивањем 

резултата у реалном времену и предлогом 
мера за смањење загађења; 

 Програм праћења концентрације метана и 
угљен диоксида на телу депоније „Бубањ“ и у 
њеној непосредној околини и  

 Пројекат обезбеђивања услова и формирање 
мобилне станице за контролни мониторинг 
нејонизујућег зрачења, одређивање 
електромагнетно угрожених подручја и 
формирање мапе електромагнетног зрачења 
за територију града Ниша. 

 
Б.    ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ УПРАВЉАЊА 

ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 
ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

 
Средства у износу од  38.510.000,00 динара, 
користиће се наменски за финансирање обавеза 
локалне самоуправе утврђених законима из 
области заштите животне средине, којим су 
обухваћени Програми и Пројекти у области 
управљања заштитом животне средине и 
природних вредности: 

 Програм спровођења дезинсекције на 
територији града Ниша за 2015. годину;  

 Програм уређења међублоковског зеленила у 
циљу унапређења животне средине; 

 Програм уређења Спомен парка Бубањ и 
одржавање споменика природе; 

 Програм озелењавања дворишта школских и 
предшколских установа у циљу смањења 
нивоа буке и аерозагађења; 

 Ревизија Локалног катастра извора загађења 
животне средине; 

 Програм чишћења дивљих депонија на 
територији града Ниша; 

 Програм едукације у области заштите 
животне средине; 

 Мерење по налогу инспекције и у случају 
хемијског удеса; 

 Израда пројектне документације која ће 
омогућити звучну заштиту постављањем 
звучних баријера на одабраним локацијама 
на територији града Ниша; 

 Израда пројектне документације за 
испитивање подземних вода града Ниша; 

 Пројекти невладиног сектора у области 
заштите животне средине; 

 Континуирано праћење запреминског протока 
отпадних вода из градског канализационог 
система у реципијент – реку Нишаву у циљу 
пројектовања постројења за пречишћавање 
отпадних вода; 

 Информисање, оглашавање  и објављивање 
података о стању и квалитету животне 
средине; 

 Учешће Града у суфинансирању 
међународних пројеката и учешће Града у 
финансирању и суфинансирању осталих 
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програма и  пројеката из области заштите 
животне средине и 

 Надзор над спровођењем дезинсекције.  
 
 

4. Средства у износу од 48.712.000,00 
динара, из тачке 2. подтачка II. овог Програма 
користиће се наменски за финансирање обавеза 
пренетих из 2014. године: 
 

А.  Обавезе по склопљеним уговорима за 
реализацију програма и пројеката – које су 
доспеле у 2014. годину, а нису исплаћене 
пружаоцима услуга: 

 Програми и пројекти који су реализовани у 
ранијим годинама, а нису исплаћени у 
целости: 

 Програм контроле квалитета ваздуха 
на територији града Ниша за 2012/2013. 
годину; 

 Програм мониторинга праћења стања и 
прогнозa аерополена на територији 
града Ниша за 2012/2013. годину; 

 Програм праћења квалитета 
површинских вода на територији града 
Ниша за 2012/2013. годину; 

 Програм мониторинга воде за пиће 
јавних чесама на територији града 
Ниша за 2012/2013. годину; 

 Програм праћења активности 
радионуклида у земљишту и у животној 
средини на територији града Ниша за 
2012/2013. годину; 

 Програм акустичког зонирања 
територије града Ниша; 

 Програм контролног мониторинга 
нејонизјућих зрачења на територији 
града Ниша у 2012/2013. години; 

 Пружање услуге надзора систематске 
дератизације и дезинсекције на 
територији града Ниша за 2012. годину; 

 Пренос средстава ЈКП „Медиана“- за 
мониторинг депоније „Бубањ“; 

 Пружање услуге надзора извођења 
дезинсекције на територији града Ниша 
за 2013. годину; 

 

 Програми и пројекти који су реализовани у 
2014. години, а нису исплаћени у целости: 

 Програм спровођења систематске 
дезинсекције на територији града Ниша 
за 2014. годину; 

 Пружање услуге надзора извођења 
дезинсекције на територији града Ниша 
за 2014. годину; 

 Програм праћења квалитета 
површинских вода на територији града 
Ниша за 2013/2014. годину; 

 Програм контроле квалитета ваздуха 
на територији града Ниша за 2013/2014. 
годину; 

 Програм мониторинга, праћења стања 
и прогноза аерополена на територији 
града Ниша за 2013/2014. годину; 

 Програм мониторинга стања нивоа 
комуналне буке на територији града 
Ниша за 2013/2014. годину; 

 Програм праћења активности 
радионуклида у земљишту и у животној 
средини на територији града Ниша за 
2013/2014. годину; 

 Програм систематског праћења 
квалитета земљишта на територији 
града Ниша за 2013/2014. годину; 

 Истраживачко развојни програм оцене 
квалитета ваздуха, путем сензора, са 
проценом здравственог ризика при 
краткотрајним експозицијама, 
објављивањем резултата у реалном 
времену – 1. А. фаза; 

 Програм уређења међублоковског 
зеленила у циљу унапређења животне 
средине; 

 Програм уређења Спомен парка 
„Бубањ“ и одржавање споменика 
природе; 
 

Б. Обавезе за које је спроведен или се 
спроводи поступак јавних набавки у 2014. 
години, а склапање уговора и реализација се 
очекује у 2015. години, програми и пројекти који 
су планирани Програмом коришћења 
средстава за 2014. годину, а реализоваће се у 
2015. години: 

 Програм заштите животне средине 
Града Ниша 2016-2026 са Акционим 
планом; 

 Програм озелењавања дворишта 
школских и предшколских установа у 
циљу смањења нивоа буке и 
аерозагађења; 

 Израда пројектне документације која ће 
омогућити звучну заштиту 
постављањем звучних баријера, на 
одабраним локацијама, на територији 
Градске општине Медијана; 

 Програм праћења нивоа комуналне 
буке на територији града Ниша за 
2014/2015. годину; 

 Пројекат обезбеђивања услова и 
формирање мобилне станице за 
контролни мониторинг нивоа 
нејонизујућих зрачења, одређивање 
електромагнетно угрожених подручја и 
формирање мапе електромагнетних 
зрачења на територији града Ниша у 
2014/2015. години; 
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 Програм контроле квалитета ваздуха 
на територији града Ниша за 2014/2015. 
годину; 

 Програм праћења квалитета 
површинских вода на територији града 
Ниша за 2014/2015. годину; 

 Програм праћења нивоа комуналне 
буке на територији града Ниша за 
2014/2015. годину; 

 Програм испитивања масене 
активности радионуклида у земљишту и 
у животној средини на територији града 
Ниша за 2014/2015. годину; 

 Програм испитивања загађености 
земљишта на територији града Ниша за 
2014/2015. годину; 

 
5. Средства у износу од 38.516.000,00, из 

тачке 2. подтачка III. овог Програма користиће се 
наменски за финансирање обавеза у 2015. години, 
за продужетак реализације следећих 
подстицајних, превентивних и санационих 
програма и пројекта: 

 Пројекат Санације, затварања и 
рекултивације депоније “Бубањ“ и 

 Пројекат „Изградња рециклажног 
дворишта“. 

 
Опредељена средства на позицији заштите 
животне средине – функција 560 износе укупно: 
144.058.000,00 динара у 2015. години и користиће 
се у складу са Програмом коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша за 2015. годину. 
 

6. На крају периода 01. јануар - 31. 
децембар 2015. године, неискоришћена средства 
Буџетског фонда преносе се у наредни период и 
распоређују у Програму коришћења средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине 
Града Ниша за 2016. годину у складу са чланом 
10. Одлуке о Буџетском фонду за заштиту животне 
средине Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“, бр. 
76/09).  

 
7. 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 Града Ниша. Уколико се приходи 
не остварују у планираном износу, Градоначелник 
Града Ниша одређује приоритетне активности, а 
пре свега, обавезе утврђене законом и раније 
преузете уговорне обавезе.  

    
8. Управа за привреду, одрживи развој и 

заштиту животне средине финансираће програме 
и пројекте на основу уговора или споразума о 
финасирању. Одобрење за финасирање сваког 

појединачног програма или пројекта одобрава 
Градоначелник Града Ниша.  
 

9. Средства из тачке 2. овог Програма могу 
да се увећају за износ донација и прихода из 
других извора, која ће се користити у складу са 
овим Програмом. 

        
10. Пријаве програма и пројеката за 

финансирање на основу расписаног Јавног 
конкурса достављаће се Управи за привреду, 
одрживи развој и заштиту животне средине, а 
комисија, коју формира Градоначелник Града 
Ниша, ће вршити избор програма и пројеката, ако 
су у сагласности са предложеним Програмом 
коришћења средстава  за 2015. годину. 

Комисија за избор програма и пројеката 
биће састављена од  пет чланова и то од: члана 
Градског већа задуженог за заштиту животне 
средине, помоћника начелника Управе за 
привреду, одрживи развој и заштиту животне 
средине, запосленог радника у Одсеку за заштиту 
животне средине, запосленог радника у Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе 
и јавне набавке Града Ниша и запосленог радника 
у Управи за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај Града Ниша. 

 
11. Град Ниш, Управа за привреду, одрживи 

развој и заштиту животне средине може бити 
наручилац израде програма или пројекта за 
финансирање, по одобрењу Градоначелника 
Града Ниша, или по потреби расписати јавни 
позив за финансирање и суфинансирање 
програма и пројеката који су од интереса за Град. 

      
12. Стручне и административно-техничке 

послове за реализацију програма и пројеката, као 
и надзор над извршавањем уговорених обавеза, 
спроводи Управа за привреду, одрживи развој и 
заштиту животне средине. 

          
13. Овај Програм ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 
 
 Број: 274-11/2015-03 

У Нишу, 24.02.2015. године 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
        
           

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

Љубивоје Славковић,с.р.  
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ГРАДСКА ОПШТИНА ЦРВЕНИ КРСТ 

 
2. 

 

 На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона 
о локалним изборима ("Службени гласник 
Републике Србије", 129/2007),  
            Скупштина Градске општине Црвени Крст 
на седници од 19.02.2015 год. донела је 
 
 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 
 
I 
 

Утврђује je се, да је због подношења 
оставке, престао мандат одборника Скупштине 
Градске општине Црвени Крст: 
 
 ДАРКУ БУЛАТОВИЋУ, са изборне листе 
Покренимо Црвени Крст – Томислав Николић 
(Српска напредна странка, Покрет снага Србије – 
БК, Покрет социјалиста). 

 
II 
 

 Против ове одлуке може се изјавити жалба 
Управном суду у Нишу у року од 48 часова од дана 
доношења. 

 
III 
 

 Одлуку објавити у "Службеном листу Града 
Ниша". 
 

Број:  40/2015- 01 
У Нишу, 19.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 
                                                                                          

Зам. председника 
Горан Милосављевић, с.р. 

 
3. 

 

На основу члана 8, 118,119, 120, 121, 122 и 
123. Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 
24/2005, 61/2005 и 54/2009, 32/2013 и 75/2014) и 
члана 30. Статута Градске општине Црвени Крст 
(''Службени лист Града Ниша'', бр. 123/2008), 
Одлуке о накнадама, додацима на плату и другим 
примањима изабраних, постављених и запослених 
лица у органима Градске општине Црвени Крст 
("Службени лист Града Ниша" бр. 104/2014), 

Скупштина Градске општине Црвени Крст, 
на седници одржаној 13.02.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ОДЛУКE О НАКНАДАМА, ДОДАЦИМА НА 

ПЛАТУ И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 

ИЗАБРАНИХ, ПОСТАВЉЕНИХ И 

ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 
 

 У Одлуци о накнадама, додацима на плату и 
другим примањима изабраних, постављених и 
запослених лица у органима Градске општине 
Црвени Крст ("Службени лист Града Ниша" бр. 
104/2014), врше се следеће измене и допуне 

Члан 1. 
 

У члану 8. додаје се став 2. који гласи: 
„Ако је адреса становања коју је запослени 

пријавио промењена у току трајања радног 
односа, запослени има право на накнаду трошкова 
превоза за долазак на посао и повратак са посла 
према новој адреси, а по обавештавању 
послодавца о промени адресе од стране 
запосленог и достављања релевантног доказа о 
томе.“ 

Члан 2. 
 

Члан 39. мења се у целости и гласи: 
„Запослени има право на јубиларну 

новчану награду у висини просечне месечне 
зараде по запосленом у Републици Србији, према 
последњем објављеном податку републичког 
органа надлежног за послове статистике, с тим 
што се висина новчане награде увећава за 25% 
при  наредном остваривању тог права.  

Јубиларном годином рада сматра се 
година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 
година рада проведених у радном односу код 
послодаваца, без обзира на то у ком државном 
органу је запослени остваривао права из радног 
односа.  

За остваривање права на јубиларну 
награду није битно да ли запослени ради на 
одређено или неодређено време, као и то да ли 
ради са пуним или непуним радним временом. 
Јубиларна награда припада свим запосленима 
који испуњавању услове прописане oвoм одлуком. 

Изузетно, ако запосленом престаје рад у 
државном органу, а остварио је право на 
јубиларну награду, награда ће се исплатити 
запосленом или његовом наследнику након 
престанка рада као и запосленом који је стекао  
стаж ван радног односа код послодавца а који је 
обављао јавну функцију код послодавца и за то 
остваривао новчану надокнаду.“ 
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Право на  јубиларну награду запослени 
може се остварити само у једном државном 
органу.“ 

 
Члан 3. 

 
Члану 42.  мења се у целости и гласи: 
„Запослени има право на помоћ за 

новорођено дете у висини једне и по просечне 
месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији према задњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике.  

Запослени има право на помоћ за 
новорођено треће дете у висини од три просечне 
месечне зараде по запосленом у Републици 
Србији, према задњем објављеном податку 
републичког органа надлежног за послове 
статистике.  

Право на помоћ из овог члана остварује 
један од родитеља рођеног детета, уколико су оба 
родитеља запослена у органима, управама и 
службама града.“ 

 
Члан 4. 

 
У Осталом делу Одлука о накнадама, 

додацима на плату и другим примањима 
изабраних, постављених и запослених лица у 
органима Градске општине Црвени Крст остаје 
неизмењена. 
 

Члан 5. 
 
 Ова одлука стпа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у "Службеном листу Града 
Ниша". 
 
 

Број:   26/2015-01 
У Нишу,13.02.2015. год. 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 
 

                                                                                     
Заменик председника 

Горан Милосављевић, с.р. 
 
 
4. 

 
 На основу  члана 50. Закона о локалној 
самоуправи („Службени Гласник Републике 
Србије“ бр. 129/2007), члана 30. став 1. тачка 11., 
члана 44. став 6.  и члана 52. став 5. Статута 
Градске општине Црвени Крст („Службени лист 
Града Ниша“ бр. 123/2008.) 

 Скупштина Градске општине Црвени Крст, 
на седници одржаној 19.02.2015. год., донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЦРВЕНИ КРСТ- НИШ 

 
  

I 
 

Зорану Стојковићу, из Ниша, престаје 
функција заменика председника Градске општине 
Црвени Крст-Ниш, због подношења оставке. 
 

II 
 

 Мандат лицу из члана I престаје дана 
19.02.2015. године. 
 

 
III 
 

Решење објавити у „Службеном листу 
Града Ниша“. 
 
 Број : 41/2015-01 

У Нишу, 19.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

                                                                                          
Зам. председника 

Горан Милосављевић, с.р. 
5. 

 
 На основу члана 48. Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 
34/2010 – одлука УС и 54/2011),  
 Скупштина Градске општине Црвени Крст на 
седници одржаној дана 19.02.2015. год. донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОНОВНОЈ ДОДЕЛИ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА У СКУПШТИНИ 

 ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 
 
I 
 

ЗОРАНУ СТОЈКОВИЋУ са изборне листе 
Покренимо Црвени Крст – Томислав Николић 
(Српска напредна странка, Покрет снага Србије – 
БК, Покрет социјалиста), коме је престао мандат 
одборника због преузимања функције заменика 
председника Градске општине Црвени Крст дана 
14.05.2014. године, поново се додељује мандат 
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због престанка функције заменика председника 
Градске општине Црвени Крст, а на основу 
Извештаја општинске изборне комисије о додели 
мандата бр.013-05/2015 од 19.02.2015. године.  
 
 

II 
 

 Мандат одборника траје до истека мандата 
Скупштине Градске општине Црвени Крст. 
 
 

III 
 

 Против овог решења може се изјавити 
жалба надлежном Управном суду у року од 48 
часова од дана доношења решења. 
 
 
 

IV 
 

 Решење ступа на снагу даном доношења, а 
објавиће се у "Службеном листу Града Ниша". 
 
 Број :   42/2015-01 

У Нишу, 19.02.2015.године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

                                                                                          
Зам. председника 

Горан Милосављевић, с.р. 
 
 

6. 
 
 На основу члана 38. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник Републике 
Србије" број 129/07), и на основу члана 10. и члана 
11.  Пословника  Скупштине Градске општине 
Црвени Крст ( „Сл.лист Града Ниша“, бр. 123/2008) 

Скупштина Градске општине Црвени Крст, 
на седници одржаној 20.02.2015. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 
I 

 ЗОРАН СТОЈКОВИЋ бира се за 
председника Скупштине Градске општине Црвени 
Крст. 
 

II 
 Мандат изабраног почиње да тече од дана 
избора, односно од 20.02.2015. године. 

 
III 

 Решење објавити  у "Службеном листу 
Града Ниша". 
 
 

Број : 48/2015 - 01 
У Нишу, 20.02.2015.године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  
ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

                                                                                          
Зам. председника 

Горан Милосављевић, с.р. 

 

 

 

 
7. 

 

 На основу члана 13. и 14. Закона о локалним 
изборима ("Службени гласник Републике Србије", 
129/2007, 34/2010 и 54/2011), члана 41. Статута ГО 
Црвени Крст и члана 66. Пословника ГО Црвени 
Крст ("Службени лист града Ниша", број 123/2008)  
           Скупштина Градске општине Црвени Крст 
на седници одржаној дана 13.02.2015 године 
донела је 

 Р Е Ш Е Њ Е 

 О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА 

ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 

 
I 

 У Решењу о именовању председника, 
заменика председника, чланова, заменика 
чланова, секретара и заменика секретара изборне 
комисије Градске општине Црвени Крст 
(„Службени лист Града Ниша“, број 104/2014) у 
члану I став 1 после тачке 6. додају се тачке 7. и 8. 
које гласе: 
 

„ 7. Снежана Живковић, за члана (СПС) 
            Коцић Властимир, за заменика члана 
(ПУПС) 

   8.  Дејан Марковић, за члана (ДС) 
                  Бобан Јовановић, за заменика члана 
(СПС).“ 

 
II 

У  члану II после става 1 додаје се став 2 
који гласи: 
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„Властимир Петровић, дипломирани 
правник именује се за заменика секретара 
Општинске изборне комисије ГО Црвени 
Крст – Ниш у сталном саставу.“ 
 

III 
Решење објавити у "Службеном листу 

града Ниша". 
 

БРОЈ:   30/2015-01 
У Нишу, 13.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ  

ОПШТИНЕ ЦРВЕНИ КРСТ 
                                                                                          

Зам. председника 
Горан Милосављевић, с.р. 

 

 

ОПШТИНА БЕЛА ПАЛАНКА 

  
8. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
бр. 129/07), члана 28. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ бр. 
119/2012) и члана 31. став 1. тачка 9. Статута 
општине Бела Паланка („Службени лист Града 
Ниша“ бр. 67/08),  
 Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 10.02.2015. године, донела 
је следећу 
 
 
 

О Д Л У К У 

о спровођењу јавног конкурса за 

именовање директора Јавног 

предузећа Центар за културу „Бела 

Паланка“ из Беле Паланке 

 
 

I Спроводи се јавни конкурс за именовање 
директора Јавног предузећа Центар за 
културу „Бела Паланка“  из Беле Паланке. 

  
 
II Јавни конкурс спроводи Комисија за 

именовања образована од стране 
Скупштине општине Бела Паланка. 

 
 
III Саставни део ове Одлуке чини текст Огласа 
о јавном конкурсу. 
 
 

IV Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 
 
 
V Одлуку објавити у „Службеном листу Града 
Ниша“. 
 

Број: 011-8/2015-I 
У Белој Паланци, 12.02.2015. године 

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р. 

 
9. 
 

На основу чл. 92. став 4. Закона о 
буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – 
исправка, 108/13 и 142/14) и чл. 31. Статута 
општине Бела Паланка („Сл. лист Града Ниша“, 
бр. 67/08),  

Скупштина општине Бела Паланка, на 
седници одржаној дана 10. фебруара 2015. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

БЕЛА ПАЛАНКА ЗА 2014. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Општина Бела Паланка ангажује ревизора 
за обављање послова ревизије финансијских 
извештаја прописаних законом којим се уређује 
ревизија, за обављање екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета општине Бела Паланка за 
2014. годину. 

Члан 2. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу Града 
Ниша''.  
 
 Број: 011-9/2015-I 
 У Белој Паланци, 12. фебруар  2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 
 

Председник 
Александар Пејчић, с.р. 
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10. 
 
На основу члана 32 .став 1 .тачка . 6 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.29/07),  члана 82. и 84. Закона о планирању и  
изгрaдњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 
24/2011 , 121/12, 42/2013- Одлука УС, 98/2013- 
Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ), члана 31. став 
1. тачка 6. Статута општине Бела Паланка 
(„Сл.лист Града Ниша“ бр.68/07),  основу члана 10. 
и 40.Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Бела Паланка („Сл.лист Града Ниша 
бр.24/14) на основу Одлуке о формирању 
индустријских зона у Белој Паланци („Сл.лист 
Града Ниша бр.63/12) на основу Плана детаљне 
регулације индустријске зоне „Мурица 1“ у Белој 
Паланци  бр.011-22/2013-I од 17.04.2013.год.,  

Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 10.02. 2015.године, донела 
је  

 

О Д Л У К У 

 

I О покретању поступка прибављања  
градског грађевинског земљишта у јавну својину 
општине Бела Паланка  и то једног дела у 
површини од 8561м2 на катастарској парцели број 
1621 КО Бела Паланака-варош, која се налази у 
индустријској зони „Мурица 1“ у Белој Паланци. 

 
 
II Грађевинско земљиште на 

катастарској парцели број 1621 КО Бела Паланка- 
варош површине је 10798  м2, уписано у лист 
непокретности број 1813 КО Бела Паланка- варош   
и налази се у насељу Мурица у Белој Паланци, од 
чега се прибавља део површине од 8561 м2 
досадашњих сувласника Ђорђевић Мирослава  из 
Беле Паланке и Милић Веселе из Ниша., а уз 
сагласност трeћег сувласника  Ранђеловић 
Видосаве из Беле Паланке. 

 
 III Земљиште се прибавља непосредном 

погодбом у сврху формирања индустријске зоне 
„Мурица 1“ у Белој Паланци. 

 
IV Највећа купопродајна цена за 

катастарску парцелу број 1621 у КО Бела Паланка 
–варош је 450,00 дин./м² по допису РС МФ 
Пореска управа, Регионални центар, Филијала 
Пирот, Експозитура Бела Паланка. 

 
V Након доношења ове Одлуке Комисија 

ће покренути поступак прибављања        
грађевинског земљишта. 

 
VI  Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
 

VII Одлуку објавити у “Службеном 
листу Града Ниша”. 

 
Број: 011-10/2015-I 
У Белој Паланци, дана 12.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р. 
11. 

 

 
 На основу члана 32 .став 1 .тачка . 6 Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.29/07),  
члана 82. и 84.  Закона о планирању и  изгрaдњи 
(„Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 24/2011 , 
121/2012, 42/2013- Одлука УС, 98/2013- Одлука 
УС, 132/2014 и 145/2014 ), члана 31. став 1. тачка 
6. Статута општине Бела Паланка („Сл.лист Града 
Ниша“ бр.68/07),  основу члана 10. и 40.Одлуке о 
прибављању, отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини општине 
Бела Паланка („Сл.лист Града Ниша бр.24/14)., 
План генералне регулације Бела Паланка (“ Сл. 
лист Града Ниша” бр. 83/13), 
 Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 10.02. 2015.године, донела 
је  

 

О Д Л У К У 

 

I О покретању поступка прибављања 
градског грађевинског земљишта у јавну својину 
општине Бела Паланка на катастарској парцели 
број 1867 КО Бела Паланака-варош, која се 
налази у ул. Петра Бојовића у Белој Паланци . 

 
II Грађевинско земљиште на 

катастарској парцели број 1867 КО Бела Паланка- 
варош површине је 334 м², уписано у лист 
непокретности број 2644 КО Бела Паланка- 
вароши налази се у насељу Мурица у Белој 
Паланци, досадашњeг власника Јовановић 
Стојана из Беле Паланке. 

 
III Земљиште се прибавља непосредном 

погодбом у сврху изградње саобраћајнице  
(улице). 

 
IV Највећа купопродајна цена за 

катастарску парцелу број 1867 у КО Бела Паланка 
–варош је 450,00 дин./м² по допису РС МФ 
Пореска управа, Регионални центар, Филијала 
Пирот, Експозитура Бела Паланка. 

 
V Након доношења ове Одлуке Комисија 

ће покренути поступак прибављања        
грађевинског земљишта. 
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VI  Одлука ступа на снагу даном 
доношења. 

 
VII Одлуку објавити у “Службеном 

листу Града Ниша”. 
 

Број: 011-11/2015-I 
У Белој Паланци, дана 12.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р. 
 
12. 

На основу члана 32 .став 1 .тачка . 6 
Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ 
бр.29/07),  члана 82. и 84. Закона о планирању и  
изгрaдњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09, 
24/2011, 121/12, 42/2013- Одлука УС, 98/2013- 
Одлука УС, 132/2014 и 145/2014 ), члана  31. став 
1. тачка 6. Статута општине Бела Паланка 
(„Сл.лист Града Ниша“ бр.68/07),  основу члана 10. 
и 40.Одлуке о прибављању, отуђењу и давању у 
закуп грађевинског земљишта у јавној својини 
општине Бела Паланка („Сл.лист Града Ниша 
бр.24/14) на основу Одлуке о формирању 
индустријских зона у Белој Паланци („Сл.лист 
Града Ниша бр.63/12) на основу Плана детаљне 
регулације индустријске зоне „Мурица 1“ у Белој 
Паланци  бр.011-22/2013-I од 17.04.2013.год.,  

Скупштина општине Бела Паланка на 
седници одржаној дана 10.02. 2015.године, донела 
је  

 

О Д Л У К У 

 

I О покретању поступка прибављања  
градског грађевинског земљишта у јавну својину 
општине Бела Паланка  на катастарској парцели 
број 1575 КО Бела Паланака-варош, која се 
налази у индустријској зони „Мурица 1“ у Белој 
Паланци. 

II Грађевинско земљиште на 
катастарској парцели број 1575 КО Бела Паланка- 
варош површине је 1805  м2, уписано у лист 
непокретности број 3017 КО Бела Паланка- варош   
и налази се у насељу Мурица у Белој Паланци, 
досадашњих сувласника Павловић Радоја  из 
Беле Паланке и Павловић Славољуба из 
Београда. 

 
III Земљиште се прибавља непосредном 

погодбом у сврху формирања индустријске зоне 
„Мурица 1“ у Белој Паланци. 

 
IV Највећа купопродајна цена за 

катастарску парцелу број 1575 у КО Бела Паланка 
–варош је 450,00 дин./м² по допису РС МФ 

Пореска управа, Регионални центар, Филијала 
Пирот, Експозитура Бела Паланка. 

 
V Након доношења ове Одлуке Комисија 

ће покренути поступак прибављања        
грађевинског земљишта. 

 
VI  Одлука ступа на снагу даном 

доношења. 
 
VII Одлуку објавити у “Службеном 

листу Града Ниша”. 
 
Број: 011-12/2015-I 
У Белој Паланци, дана 12.02.2015.године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р. 
13. 

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8., 9. и 20. 
Закона о локалној самоуправи („ Службени 
гласник РС “, бр. 129/07 ), члана 58. став 1. тачка 
2. Закона о јавним предузећима ( „ Службени 
гласник РС “, бр. 119/12 ), члана 31. став 1. тачка 
8., 9. и 20. Статута општине Бела Паланка ( „ 
Службени лист Града Ниша “, бр. 67/08 ), члана 
38. Статута ЈКП „ Комнис“ Бела Паланка бр. 1006 
од 08.04.2013. године и члана 13. Одлуке о 
оснивању Јавног комуналног предузећа „ Комнис “ 
Бела Паланка,  
 Скупштина општине Бела Паланка, на својој 
седници, одржаној дана: 10.02.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Привременог органа 

Јавног комуналног предузећа „ Комнис 

“ Бела Паланка 

 
 

I Именује се Привремени орган ЈКП „ Комнис 
“ Бела Паланка, у саставу: 

1. Драган Ђурић, економиста из Беле 
Паланке, ул. Љубомира Ж. Шпанца бр. 
29, - председник; 

2. Бојан Пејчић, машински инжењер из 
Беле Паланке, ул. 1. Мај бр. 10, - члан; 

3. Милош Вељковић, економиста из Беле 
Паланке, ул. Мало Курило бр. 19, - 
члан. 

 
II Привремени орган има задатак да отклони 

поремећај у пословању који је настао у 
неколико година уназад због великих 
финансијских проблема. 
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III Разрешава се дужности директор ЈКП „ 
Комнис “ Бела Паланка Саша Анђелковић, из  

Беле Паланке, ул. Српских Владара бр. 
60/10, именован Решењем Скупштине 
општине Бела Паланка бр. 112-46/2013-I  
од 18.09.2013. године. 

 
IV Разрешава се Надзорни одбор ЈКП „ Комнис 
“ Бела Паланка, у саставу: 

1. Славољуб Панчић, председник; 
2. Слађана Динић, члан; 
3. Драган Цветковић, члан. 

 који је именован Решењем Скупштине 
општине Бела Паланка бр. 02-43/2013-I од 
01.07.2013. године. 
 
V Привремени орган обављаће послове 
разрешених органа из тачке 3. и 4. овог Решења 
до избора директора и надзорног одбора ЈКП „ 
Комнис “ Бела Паланка, а најдуже годину дана од 
дана именовања. 
 
VI Даном ступања на снагу овог Решења, 

Решење бр. 112-46/2013-I  од 18.09.2013. 
године и Решење бр. 02-43/2013-I  од 
01.07.2013. године, које је донела 
Скупштина општине Бела Паланка, 
престају да важе. 

 
VII Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
VIII  Решење објавити у „Службеном листу Града 
Ниша “. 
 
 

Број: 02-5/2015-I 
У Белој Паланци, 11.02.2015. године 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА 

 
Председник 

Александар Пејчић, с.р. 
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