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1.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА ДРУШТВЕНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

 
 

 Информатор о раду Градске управе за друштвене делатности Града 
Ниша сачињен је на основу Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја (''Службени гласник РС'', број 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 
36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног 
органа (''Сл. гласник РС'' број 68/10). 
 У складу са Одлуком о организацији градских управа града Ниша 
(„Службени лист Града Ниша“ број 114/2020) послови из делокруга рада 
Секретаријата за дечију и социјалну заштиту, Секретаријата за образовање, 
Секретаријата за омладину и спорт, Секретаријата за примарну здравствену 
зашиту, Секретаријата за културу и информисање и послове просветне и 
спортске инспекције, сада се обављају у Градској управи за друштвене 
делатности. 
 Седиште Градске управе за друштвене делатности је у улици  
Пријездиној бр.1 у Нишу.Управа користи и пословне просторије у улици 
Обреновићева 44 (ТЦ Калча), улици Орловића Павла 28а, улици Страхињића 
Бана 2с, улици Вожда Карађорђа 16 и улици наде Томић 13.  
       Прилаз лицима корисницима инвалидских колица је омогућен у 
просторијама у улици Пријездиној  и шалтеру у улици Наде Томић 13. У 
осталим просторијама које Управа користи, прилаз корисницима инвалидских 
колица није могућ без пратиоца, због постајања техничких баријера на улазу. 
       Пријем поште се врши преко писарнице у улици Николе Пашића 24, 
шалтера у улици Наде Томић 13, као и електронским путем преко портала. 
       Радно време Градске управе за друштвене делатности је од 7.30 до 15.30 
сати. 
        Субота и недеља су нерадни дани. 
 Матични број Градске управе Града Ниша је 17620541 
 Порески идентификациони број je 100232752. 
 Адреса електронске поште одређене за пријем електронских поднесака: 
Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs 
 Лице  одговорно за тачност и потпуност података које садржи овај 
информатор jе Павлина Михајленко, заменик вршиоца дужности начелника 
Градске управе за друштвене делатности. 
 На захтев заинтересованог лица, информатор се може  добити у 
штампаном облику или извршити увид у Градској управи за друштвене 
делатности.  
 Веб адреса информатора је  www.ni.rs 

Термини који су у овом Информатору изражени у граматичком мушком роду, 
подразумевају природни мушки и женски  род лица на које се односе. 

Технички секретар начелника Управе 
Милијана Митровић 
Телефон: 018/504-477 
e-mail: Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs  
Саветник за заштиту права пацијената: 
Мирјана Поповић 
Телефон: 018/505-481 
e-mail:mirjana.popovic@gu.ni.rs 
Лице за заштиту података о личности: 
Мира Милојевић 
Телефон: 018/505-638 
e-mail:LZPL.DD@gu.ni.rs 
 
 
 

mailto:Drustvene.Delatnosti@gu.ni.rs
http://www.ni.rs/
mailto:Društvene.Delatnosti@gu.ni.rs
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 За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за 
област омладине и спорта овлашћена је Марија Важић, телефон (018) 513-275,  
e-mail marija.vazic@gu.ni.rs. 

     За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за  
област културе и информисања овлашћен је Марко Ранђеловић, телефон (018) 
505-633,  e-mail marko.randjelovic@gu.ni.rs  . 

     За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за 
област социјалне и инвалидсек заштите овлашћена је Данијела Николић, 
телефон (018) 504-575,  e-mail danijela.nikolic@gu.ni.rs  . 

     За поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја за 
област рада просветне инспекције овлашћена је Снежана Гроздановић, 
телефон (018) 504-562,  e-mail snezana.grozdanovic@gu.ni.rs  . 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

      Унутрашње уређење и  систематизација радних места у Градској управи за 
друштвене делатности за прописани су Правилником о организацији и 
систематизацији радних места у Градској управи за органе града и грађанска 
стања, Градској управи за финансије, Градској управи за грађевинарство, Градској 
управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, Градској управи за 
друштвене делатности, Градској управи за имовину и одрживи развој, Канцеларији 
за локални економски развој, Правобранилаштву града ниша, Канцеларији 
заштитника грађана, Буџетској инспекцији града ниша и Служби за интерну 
ревизију органа и служби града ниша број 306-1/2021-03-7/2018-03 од 22.03.2021. 
године. 
   Овим Правилником у Градској управи за друштвене делатности 
систематизовано је укупно 75 радних места са 105 службеника на извршилачким 
радним местима.  
      Градска управа за друштвене делатности обавља послове поверене 
законом и утврђене прописима Града. 

Градска управа за друштвене делатности, образована је за обављање 
послова: друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите, 
заштите права избеглих, интерно расељених и лица из реадмисије, образовања 
и васпитања, културе и информисања, омладине и превентивног деловања у 
области ризичног понашања младих и спорта као и друштвене бриге за 
здравље на територији Града, послове заштите права пацијената и 
осигураника, послове омладине и спорта и инспекцијске послове. 

 
 За обављање послова из надлежности Градске управе, образују се: 
 

Сектор за породицу,социјалну и здравствену заштиту 
Сектор за финансијске послове из области васпитања и образовања 
Сектор за културу и информисање и 
Сектор за омладину и спорт 

       
      Ван Сектора образује се: 
     Одсек за просветну и спортску инспекцију. 
 

У Сектору за породицу, социјалну и здравствену заштиту образују се уже 
унутрашње јединице: 

1) Одсек за породицу, социјалну, инвалидску, борачко-инвалидску и 
здравствену заштиту 
У оквиру Одсека образују се: 
 Група за здравствену и борачко-инвалидску заштиту и 
 Група за социјалну и инвалидску заштиту 

     2)   Одсек за послове буџета и 

mailto:marija.vazic@gu.ni.rs
mailto:marko.randjelovic@gu.ni.rs
mailto:danijela.nikolic@gu.ni.rs
mailto:snezana.grozdanovic@gu.ni.rs
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     3)   Одсек за студијско-аналитичке, правне и опште послове 
           У оквиру Одсека образују се: 
           Група за правне послове и 
           Група за послове писарнице и електорнско пословање 

   
      У Сектору се образује посебна унутрашња организациона јединица 
Канцеларија за избеглице и миграције 

 
    У Сектору за финансијске послове из области васпитања и образовања, 

образују се уже  унутрашње јединице: 
1) Одсек за опште и финансијске послове у области предшколског, основног и 

средњег образовања  
    2) Одсек за правне послове, ученички и студентски стандард 
    
 У Сектору за културу и информисање образују се уже унутршње јединице: 
     1)   Одсек за културу, културно наслеђе и информисање и 
     2)   Одсек за економско-финансијске послове 
     
 У Сектору за омладину и спорт образује се ужа унутрашња јединица: 
     1)   Одсек за спорт 
 
           У Сектору се образује посебна унутрашња организациона јединица 
Канцеларија за младе. 

 
    Организациона структура Градске управе за друштвене делатности дата је у 
следећем графичком приказу: 
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ОДСЕК ЗА ПРОСВЕТНУ И СПОРТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

 
 

      У  Управи за друштвене делатности  образован је, ван осталих сектора, Одсек 
за просветну и спортску инспекцију. 
 
      Одсеком руководи шеф одсека Снежана Гроздановић, дипломирани правник, 
мејл адреса gsnezana@gu.ni.rs, контакт телефон:  018/504-637. 
 
      Шеф Одсека руководи радом Одсека, организује и координира извршавање 
поверених и других послова Одсека у сарадњи са начелником и замеником и 
непосредно учествује у обављању најсложенијих послова Одсека; пружа стручну 
помоћ запосленим и  стара се о благовременом и квалитетном обављању послова 
Одсека,  сачињава годишњи план рада инспектора који се спроводи кроз 
оперативне планове инспекцијског надзора; подноси извештаје и раду надлежном 
Министарству, на месечном и годишњем нивоу; учествује у изради извештаја, 
анализа и информација; одговара за законитост у раду Одсека и благовременост 
поступања у предметима; планира, усмерава и контролише рад запослених; ради 
са странкама; обавља и друге послове по налогу начелника Управе и заменика 
начелника Управе, којима одговара за свој рад и рад Одсека којим руководи. 
 
 

 
    Просветна инспекција образује се за обављање послова инспекцијског надзора 
над радом и актима  установа образовања и васпитања; утврђивања испуњености 
услова за почетак рада и обављања делатност установа васпитања и образовања 
и образовања и васпитања,  испуњености услова за признавање својства јавно 
признатих организатора активности неформалног образовања одраслих; вршење 
надзора над нерегистрованим субјектима. 

   Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над радом и актима  установа 
образовања и васпитања; утврђује испуњеност услова за почетак рада и 
обављања делатност установа васпитања и образовања и образовања и 
васпитања,  издвојених одељења и проширене делатности; утврђује испуњеност 
услова за признавање својства јавно признатих организатора активности 
неформалног образовања одраслих; врши надзор над нерегистрованим 
субјектима; врши  надзор над испуњеношћу услова за спровођење испита; 
предузима мере ради остваривања права и обавеза ученика и родитеља, односно 
старатеља, представника друштвене заједнице, наставника, стручних сарадника,  
директора и осталих запослених; контролише поступак уписа и поништава 
незаконит упис у школу; врши преглед прописане евиденције и документације коју 
води установа и  утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које 
она издаје; забрањује решењем спровођење радњи  које су супротне закону; 
налаже записником отклањање неправилности и недостатака; наређује решењем 
извршавање прописаних мера у одређеном року; подноси пријаве надлежном 
органу за учињено кривично дело или  привредни  преступ и захтеве за покретање 
прекршајног поступка; обавештава друге органе ако постоје разлози за 
предузимање мера за које је тај орган надлежан; припрема обавештења и налоге 
за предстојећи инспекцијски надзор; води прописану евиденцију инспекцијских 
надзора; врши саветодавне посете и о томе сачињава службену белешку; врши 
надзор над установама ради попуњавања контролних листа ради одређивања 
степена ризика; припрема извештаје, информације и анализе за потребе органа 
Града и државних органа; ради са странкама; обавља и друге послове по налогу 
непосредног  руководиоца.   

mailto:gsnezana@gu.ni.rs
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     Услови за просветног инспектора: стечено високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије и 
специјалистичке академске студије), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, најмање пет година радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит и испит за инспектора. 
        
Прописи над чијим спровођењем врши надзор просветна инспекција: 
 
Републички закони 
1. Закон о основама система образовања и васпитања(„Сл.гласник РС“88/2017, 
27/18-др. закон, 10/19 и 6/2020) 
2. Закон о предшколском васпитању и образовању(„Сл.гласник РС“ бр. 
18/10,101/2017, 113/17, 95/18, 10/19) 
3. Закон о основном образовању и васпитању(„Службеном гласнику РС", бр. 
55/2013, 101/2017 27/2018 - други закон и 10/2019) 
4. Закон о средњем образовању и васпитању(„Сл. гласник РС“, бр. , бр. 55/2013, 
101/2017 27/2018 - други закон и 6/2020) 
5. Закон о дуалном образовању(„Сл.гласник РС“, бр.   101/2017 и 6/2020) 
6. Закон о образовању одраслих („Сл.гласник РС“. бр.  55/13, 88/17,- др. закон, 
27/18-др.закон и 6/2020 – др. закон) 
7. Закон о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр. 27/2018) 
8. Закон о просветној инспекцији(„Сл.гласник РС“,  27/18) 
9. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15, 44/18-др. закон и 
95/18) 
10. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018) 
 
Републички подзаконски акти у вршењу послова из поверене надлежности 
1.Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања 
наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/17) 
2.Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање ("Службени гласник РС", број 30/10), 
3.Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од 
стране запосленог, детета, ученика или трећег лица у установи образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 22/16) 
4.Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и 
ученику ("Службени гласник РС", 63/10) 
5.Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 
76/10) 
6.Правилник о остваривању образовно-васпитног рада у иностранству ("Службени 
гласник РС", бр. 30/09 и 69/15) 
7.Правилник о националном оквиру образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, број 98/17) 
8.Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и 
акта о мрежи основних школа (“Службени гласник РС”, број 80/10) 
9.Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у 
предшколску установу (Службени гласник РС", број 44/11) 
10.Правилник о општим основама предшколског програма ("Просветни гласник", 
број 14/06) 
11.Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области 
предшколског васпитања и образовања ("Службени гласник РС", број 61/12) 
12.Правилник о основама васпитног програма ("Просветни гласник", број 3/15) 
13.Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника ("Просветни 
гласник", број 5/12) 
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14.Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени гласник РС", 
број 7/11 и 68/12) 
15.Правилник о вредновању квалитета рада установа ("Службени гласник РС", број 
9/12) 
16.Правилник о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог 
професионалног развоја ("Просветни гласник", број 5/11) 
17.Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области 
предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12) 
18.Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих 
(„Службени гласник РС“, бр. 50/13 и 115/13) 
19.Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног 
образовања за предмете српски језик, математика и природа и друштво 
(„Службени гласник РС-Просветни гласдник“, бр. 5/11) 
20.Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај 
обавезног образовања ("Просветни гласник", број 5/10) 
21.Правилник о општим стандардима постигнућа за крај општег средњег 
образовања и средњег стручног образовања у делу општеобразовних предмета 
("Службени гласник РС", број 117/13) 
22.Правилник о општим стандардима постигнућа за крај основног образовања за 
страни језик ("Службени гласник РС", број 78/17) 
23.Правилник о стандардима компетенција директора установа образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 38/13) 
24.Правилник о ближим условима за избор директора установа образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 108/15) 
25.Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника 
("Службени гласник РС", бр. 22/05, 51/08, 88/15, 105/15 и 48/16) 
26.Правилник о полагању стручног испита за секретара установа образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 8/11) 
27.Правилник о програму обуке за педагошког асистента ("Просветни гласник", број 
11/10) 
28.Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању 
("службени гласник РС", број 67/13) 
29.Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“, број 82/15) 
30.Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 42/16) 
31.Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 
9/16, 10/16-исправка, 10/17) 
32.Правилник о плану уџбеника за стручне предмете у стручним школама 
(„Службени гласник РС-Просветни гласник“, број 6/16) 
33.Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног 
саветника ("Службени гласник РС", бр. 70/11 и 69/15) 
34.Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама ("Службени гласник РС", број 146/14) 
35.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 
број 73/16) 
36.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност средњег образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
72/15, 84/15 и 73/16) 
37.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", број 3/16) 
38.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са 
сметњама у развоју ("Службени гласник РС ", број 73/16) 
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39.Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 
2017/2018 годину ("Просветни гласник", број 6/17) 
40.Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школa за школску 
2017/2018 годину ("Просветни гласник", број 6/17) 
41.Правилници о наставном плану и програму/плану наставе и учења, ближим 
условима у погледу простора, опреме и наставних средстава и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и васпитача 
42.Правилник о наставном плану и програму за гимназију ("Просветни гласник“, бр. 
5/90 3/91,3/92, 17/93, 2/2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 
11/05, 2/06, 6/06, 12/06,17/06, 1/08, 8/08), 1/09 , 3/09 , 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 
17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16 и13/16-исправка, 10/17-исправка) 
43.Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручној школи за 
стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада 
машинство и обрада метала ("Просветни гласник РС" број 21/15) 
44.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 16/15) 
45.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и 
графичарство ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 8/15 и 16/15) 
46.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Машинство и обрада 
метала ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 16/15) 
47.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам ("Службени гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/15 и 
16/15) 
48.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Култура, уметност и 
јавно информисање ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 16/15) 
49.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Саобраћај ("Службени 
гласник РС – Просветни гласник", број 16/15) 
50.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геодезија и 
грађевинарство ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 16/15) 
51.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Шумарство и обрада 
дрвета ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 16/15) 
52.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Личне услуге 
("Службени гласник РС -Просветни гласник", број 16/15) 
53.Правилник о степену и врсти образовања наставника који изводе образовно-
васпитни рад из изборних предмета у основној школи ("Службени гласник РС – 
Просветни гласник", број 11/12,15/13, 10/16, 11/16, 2/17 и 11/17) 
54.Правилник о програму огледа обука одраслих ("Просветни гласник", број 2/2009) 
55.Правилник о програму огледа за гимназије ("Просветни гласник", бр. 6/03 и 
17/06) 
56.Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у Рачунарској 
гимназији 
57.Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи ("Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) 
58.Правилник о степену и врсти образовања наставника у основној музичкој школи 
("Просветни гласник", број 18/13) 
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59.Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног 
образовања и васпитања ("Просветни гласник", бр. 10/04, 20/04, 1/05, 3/06, 15/06, 
2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11,1/13, 4/13, 14/13, 5/14, 11/14, 11/16 и 6/17) 
60.Правилник о наставном плану и програму за први, други, трећи и четврти 
разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред 
основног образовања и васпитања ("Просветни гласник", бр. 1/05, 15/06, 2/08, 2/10, 
7/10, 7/11, 1/13 и 11/14 и 11/16) 
61.Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и 
васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и 
васпитања ("Просветни гласник", број 10/17) 
62.Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног 
образовања и васпитања ("Просветни гласник", 3/06, 15/06, 2/08, 3/11, 7/11, 1/13, 
11/14, 11/16 и 7/17) 
63.Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и 
васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и 
васпитања ("Просветни гласник", бр. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16, 6/17, 8/17 и 
9/17) 
64. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу 
основног образовања и васпитања("Просветни гласник", број 7/2010) 
65.Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и 
васпитања ("Просветни гласник" бр. 5/08, 3/11,1/13, 5/14, 11/16 и 11/16-др.пропис) 
66.Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и 
васпитања ("Просветни гласник", бр. 6/09, 3/11, 8/13, 11/16 и 11/16-др.пропис) 
67.Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и 
васпитања ("Просветни гласник", бр. 2/10, 3/11, 8/13, 5/14, 11/16, 11/16-др.пропис и 
7/17) 
68.Правилник о програму завршног испита у основном образовању и васпитању 
("Просветни гласник", 1/11, 1/12, 1/14 и 12/14) 
69.Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног 
образовања за предмете српски језик, математика, природа и друштво ("Просветни 
гласник", број 5/2011) 
70.Правилник о допунама Правилника наставном плану и програму основног 
образовања и васпитања ("Просветни гласник", бр. 3/11 и 7/11) 
71.Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и 
васпитања ("Просветни гласник", број 5/2010) 
72.Правилник о програму огледа двојезичне наставе на српском и француском 
језику у основном образовању и васпитању ("Просветни гласник", број 6/04) 
73.Правилник о програму огледа за ученике седмог и осмог разреда основног 
образовања и васпитања обдарене за математику ("Просветни гласник", број 9/09) 
74.Правилник о програму огледа двојезичне наставе на српском и енглеском језику 
у основном образовању и васпитању ("Просветни гласник", број 12/06) 
75.Правилник о наставном плану и програму за ученике седмог и осмог разреда 
основног образовања и васпитања обдарене за математику ("Просветни гласник", 
број 2/13) 
76.Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са 
посебним способностима за физику ("Просветни гласник", бр. 8/04, 2/05 и 4/09) 
77.Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију информатичког 
смера ("Просветни гласник", бр.4/06 и 6/10) 
78.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у гимназији ("Просветни гласник", број 15/13) 
79.Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији 
информатичкогсмера по програму огледа ("Просветни гласник", бр. 4/06 и 2/08) 
80.Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете 
у стручним и уметничким школама ("Просветни гласник", бр. 6/90, 4/91, 7/93, 17/93, 
1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10, 11/13,14/13, 16/13, 5/14 и 3/15) 
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81.Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама ("Просветни гласник",бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96, 7/98, 3/99, 6/01, 3/03 и 8/03, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 
11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013 и 6/14) 
82.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
шумарство и обрада дрвета 
("Просветни гласник", бр. 6/93, 1/94, 5/02, 8/09, 10/13, 11/13 и 14/13) 
83.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле столар 
и техничар за обликовање намештаја и ентеријера ("Просветни гласник", бр. 15/06, 
1/08 и 8/09) 
84.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил техничар примарне обраде 
дрвета ("Просветни гласник", број 8/07) 
85.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил тапетар-декоратер 
("Просветни гласник", број 8/2007) 
86.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовне профиле столар и техничар за обликовање намештаја и ентеријера 
("Просветни гласник", бр. 15/06 и 8/09) 
87.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
машинство и обрада метала 
(“Просветни гласник”, бр.1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99, 1/2001, 
9/2002, 9/2003,22/2004, 1/2005, 7/2005, 12/2006, 9/2013, 11/2013, 14/2013 и 21/15) 
88.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
оператер машинске обраде ("Просветни гласник", бр. 17/04, 22/05 и 8/06) 
89.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
машински техничар за репаратуру ("Просветни гласник", број 4/08) 
90.Правилник о врсти стручне образовања наставника у стручним школама које 
остварују наставни план и програм за специјалистички образовни профил оптичар-
оптометриста ("Просветни гласник", број 10/09) 
91.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава у стручним школама за специјалистички образовни профил оптичар-
оптометриста ("Просветни гласник", број 10/09) 
92.Правилник о програму обуке у подручју рада машинство и обрада метала -оглед 
("Просветни гласник", број 3/07) 
93.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил оператер машинске обраде 
("Просветни гласник", број 17/04) 
94.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил техничар 
мехатронике("Просветни гласник", бр. 9/07 и 6/10) 
95.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил машински техничар за 
репаратуру("Просветни гласник", број 4/08) 
96.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за 
остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за 
подручје рада машинство и обрада метала("Просветни гласник", бр. 8/91, 6/98, 
3/99, 1/2001, 8/2002, 9/2003, 7/2005 и 5/2014) 
97.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил техничар мехатронике("Просветни гласник", бр. 9/07 и 
6/10) 
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98.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм огледа за 
образовни профил машински техничар за репаратуру ("Просветни гласник", број 
4/08) 
99.Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
електротехника("Просветни гласник", бр. бр. 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/2001, 8/2002, 
3/2003, 1/2005, 7/2005, 2/2007, 4/2007, 10/2007, 7/2009, 3/2013, 11/2013 и 14/2013) 
100.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада електротехника("Просветни гласник", бр. 7/14, 2/13, 
6/14, 10/14 и 8/15) 
101.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Електротехника ("Просветни гласник", бр. 
7/12, 6/14, 10/14 и 14/15) 
102."Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
електротехничар за електронику на возилима(“Просветни гласник”, бр. 13/04, 
12/05, 8/06, 3/07 и 2/13) 
103.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
електротехничар мултимедија("Просветни гласник", број 4/2007) 
104.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
електротехничар телекомуникација("Просветни гласник”, бр. 9/07 и 5/11) 
105.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
Администратор 
рачунарских мрежа (“Просветни гласник”, бр. 17/06, 23/07, 2/09, 3/10 и 2/12 и 
„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 14/15 и 10/16) 
106.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил Администратор рачунарских 
мрежа ("Просветни гласник", бр. 17/06 и 23/07) 
107.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле аутоелектричар и 
електротехничар за електронику на возилима ("Просветни гласник", бр.13/04 и 
12/05) 
108.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар 
телекомуникација ("Просветни гласник", бр. 9/07 и 17/07) 
109.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар 
мултимедија (“Просветни гласник”, број 4/07) 
110.Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање 
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада 
електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/97, 10/03, 11/08 и 6/10) 
111.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем 
трајању у стручним школама за подручје рада електротехника ("Просветни 
гласник", бр. 8/91, 2/07 и 6/14) 
112.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил електротехничар мултимедија ("Просветни гласник", 
број 4/07) 
113.Правилник о степену и врсти образовања наставника у стручним школама које 
остварују наставни план и програм огледа за образовни профил електротехничар 
информационих технологија (“Просветни гласник”, број 9/14) 
114.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје геодезија 
и грађевинарство (“Просветни гласник”, бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 
3/08, 5/11, 7/12, 5/13, 11/13 и 14/13) 
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115.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство ("Просветни гласник", бр. 
7/12, 3/14, 8/14, 13/15, 18/15 и 2/16) 
116.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
геодетски техничар - геометар и монтер суве градње (“Просветни гласник”, бр. 
12/04, 11/05, 8/06 и 3/07) 
117.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле монтер суве градње и 
геодетски техничар – геометар ("Просветни гласник", број 12/04) 
118.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања застручне 
предмете за образовне  профиле III и IV степена стручне спреме у стручним 
школама за подручје рада геодезија и грађевинарство (“Просветни гласник”, бр. 
8/91 и 6/14) 
119.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
саобраћај(“Просветни гласник”, бр. 1/94, 5/98, 8/98, 3/2002, 13/2002, 11/2003, 
22/2004, 13/2006, 20/2007, 23/2007, 8/2009, 10/2013,11/2013 и 14/2013) 
120.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
техничар за безбедност саобраћаја (“Просветни гласник”, бр. 4/04, 15/05, 3/07 и 
2/13) 
121.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
Техничар ваздушног саобраћаја за безбедност (“Просветни гласник”, бр. 15/07, 
5/11, 8/12 и 7/16) 
122.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи у подручју рада 
Електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 
3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/09, 5/11 и 7/12 и „Службени гласник РС – 
Просветни гласник“, бр. 3/13, 11/13, 14/13, 10/14, 8/15, 14/15, 4/16 и 7/16) 
123.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада саобраћај ("Просветни гласник", бр. 8/91, 5/98, 
8/98, 4/02 и 11/03) 
124.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
пољопривреда, производња и прерада хране (“Просветни гласник”, бр.1/94, 1/96, 
2/01, 5/02, 10/06, 5/13, 11/13 и 14/13) 
125.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, месар, 
пекар, прерађивач млека и руковалац - механичар пољопривредне технике 
(“Просветни гласник”, бр. 15/04, 2/05, 13/05, 8/06, 5/11 и 6/12) 
126.Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за образовне профиле 
пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, 
руковалац - механичар пољопривредне технике, месар, пекар и прерађивач млека 
(“Просветни гласник”, бр. 15/04, 13/05 и 17/07) 
127.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
трговина, угоститељство и туризам (“Просветни гласник”, бр. 15/93, 20/93, 6/95, 
7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09, 8/13, 11/13 и 14/13) 
128.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство 
и туризам - област трговина (“Просветни гласник”, бр. 17/93, 11/02, 8/09 и 16/13) 
129.Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 
подручју рада трговина, угоститељство и туризам (“Просветни гласник”, бр. 
10/2012, 1/2013, 17/2013 и 1/15) 130.Правилник о наставном плану и програму 
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огледа за образовни профил туристички техничар ("Просветни гласник", бр. 11/07, 
3/10 и 5/11) 
131.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
посластичар ("Просветни гласник", бр. 11/07 и 3/10) 
132.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил туристички техничар 
("Просветни гласник", број 11/07) 
133.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил кувар ("Просветни гласник", 
број 11/07) 
134.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил конобар ("Просветни 
гласник", број 11/2007) 
135.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил посластичар (“Просветни 
гласник”, број 11/2007) 
136.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил комерцијалиста ("Просветни 
гласник", број 12/2007) 
137.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
сарадник у музичкој уметности ("Просветни гласник", број 10/2010) 
138.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил новинар сарадник 
(“Просветни гласник”, број 10/10) 
139.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања у 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и 
јавно информисање (“Просветни гласник”, бр. 9/91, 23/97, 4/2008, 4/2009 и 9/2009) 
140.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опрема и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил сарадник у музичкој уметности ("Просветни гласник", 
број 10/10) 
141.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
природно-математичко ("Просветни гласник", бр. 1/94, 10/2002, 3/2013, 11/2013 и 
14/2013) 
142.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
здравство и социјална заштита (“Просветни гласник”, бр. 6/95, 6/2002, 13/2002, 
1/2007, 13/2007, 2/2008, 2/2009, 6/2010, 8/2013, 11/2013 и 14/2013) 
143.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада и социјална заштита (“Просветни гласник”, бр. 7/14, 
11/14, 9/15 и 2/16) 
144.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
козметички техничар, лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, 
стоматолошка сестра - техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски 
техничар, здравствени неговатељ и масер (“Просветни гласник”, бр. 14/2005, 
8/2006, 1/2007, 3/2007 и 2/2012) 
145.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле козметички техничар, 
лабораторијски техничар, медицинска сестра - техничар, стоматолошка сестра - 
техничар, фармацеутски техничар, физиотерапеутски техничар, здравствени 
неговатељ и масер (“Просветни гласник”, бр. 25/04, 1/07 и 10/09) 
146.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
остало - личне услуге(“Просветни гласник”, бр. 5/2002, 13/2002, 3/2007, 23/2007, 
7/2013, 11/2013 и 14/2013) 
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147.Правилник о врсти стручне спреме наставника и помоћних наставника у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању у подручју рада остало - делатност личних услуга (“Просветни гласник”, бр. 
3/97 и 2/06) 
148.Правилник о врсти образовања наставника у стручној школи за естетику, стил 
и културу тела у Београду (“Просветни гласник”, број 16/04) 
149.Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у средњим школама које остварују наставне планове и 
програме за наглуве и глуве ученике ("Просветни гласник", бр. 1/97, 9/98, 24/04 и 
2/09) 
150.Правилник о врсти образовања наставника стручних предмета за образовни 
профил телефониста, телепринтериста и радио-оператер - манипулант за лица 
оштећеног вида(“Просветни гласник”, број 5/2005) 
151.Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
сарадника у настави у стручним школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју (“Просветни гласник”, бр.1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012) 
152.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
хемија, неметали и графичарство (“Просветни гласник”, бр. 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 
7/2002, 10/2005, 15/2005, 7/2008, 11/2008, 8/2009, 10/2013, 11/2013 и 14/2013) 
153.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
техничар за графичку припрему и техничар за обликовање графичких производа 
(“Просветни гласник”, бр. 21/2004, 11/2005, 3/2007, 2/2008, 2/2013, 4/2013 и 5/2014) 
154.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
техничар за рециклажу ("Просветни гласник", број 4/09) 
155.Правилник о врсти образовања наставника и помоћних наставника у стручним 
школама које остварују наставни план и програм огледа за образовни профил 
техничар за рециклажу (“Просветни гласник”, бр. 4/09 и 11/12) 
156.Правилник о врсти стручне спреме наставника и помоћних наставника у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању у подручју рада хемија, неметали и графичарство (“Просветни гласник”, 
бр. 3/98 и 10/05) 
157.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
хемија, неметали и графичарство ("Просветни гласник",бр. 9/91, 15/97, 10/2005 и 
15/2005) 
158.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил техничар за рециклажу (“Просветни гласник”, број 
4/09) 
159.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
текстилство и кожарство 
(“Просветни гласник”, бр. 1/94, 9/95, 10/2002, 8/2009, 7/2013, 11/2013 и 14/2013) 
160.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
конфекционар текстила и моделар одеће (“Просветни гласник”, бр.16/2006, 
19/2007, 4/2009 и 3/2010) 
161.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
дизајнер одеће, дизајнер текстилних материјала и дизајнер производа од 
коже(“Просветни гласник”, бр. 1/07 и 4/09) 
162.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил модни 
кројач ("Просветни гласник", бр.8/2009, 10/2009 и 2/2012) 
163.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле конфекционар текстила и 
моделар одеће (“Просветни гласник”, број 4/09) 
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164.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил модни кројач (“Просветни 
гласник”, број 8/09) 
165.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле дизајнер одеће, дизајнер 
текстилних материјала и дизајнер производа од коже (“Просветни гласник”, бр. 4/09 
и 10/09) 
166.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовне профиле дизајнер одеће, дизајнер текстилних материјала и 
дизајнер производа од коже (“Просветни гласник”, број 23/07) 
167.Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада текстилство и кожарство ("Просветни гласник", 
бр.9/91 и 3/2005) 
168.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњ ем трајању у стручној школи за подручје рада 
економија, право и администрација(“Просветни гласник”, бр. 1/94, 14/97, 12/2002, 
5/2003, 11/2006, 4/2013, 11/2013 и 14/2013) 
169.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и 
администрација – област економија (“Просветни гласник”, бр. 3/96, 3/97, 14/97, 
12/2002, 5/2003, 11/2006, 4/2013, 11/2013 и 14/2013) 
170.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада Култура, уметност и 
јавно информисање („Просветни гласник“ бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 
7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13 и 14/13 и „Службени гласник РС – 
Просветни гласник“ број 10/16) 
171.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовне профиле 
пословни администратор и финансијски администратор (“Просветни гласник”, бр. 
14/2004, 11/2005, 17/2006, 18/2007, 1/2008 и 5/2011) 
172.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
банкарски службеник (“Просветни гласник”, бр.11/2005, 21/2007, 8/2009 и 5/2011) 
173.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
службеник осигурања (“Просветни гласник”, бр.10/2007, 5/2011 и 2/2012) 
174.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
комерцијалиста ("Просветни гласник", бр. 12/2007, 5/2011, 2/2012 и 9/2012) 
175.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовне профиле пословни администратор и 
финансијски администратор  (“Просветни гласник”, бр.14/2004, 11/2005 и 18/2007) 
176.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил банкарски службеник 
(“Просветни гласник”, бр. 11/2005 и 21/2007) 
177.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил службеник осигурања 
(“Просветни гласник”, број 10/07) 
178.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил комерцијалиста (“Просветни 
гласник”, број 12/07) 
179.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовне профиле пословни администратор, финансијски 
администратор, банкарски службеник, комерцијалиста и службеник осигурања 
(“Просветни гласник”, број 2/09) 
180.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и 
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четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада геологија, рударство 
и металургија (“Просветни гласник”, бр. 1/94, 6/2002, 11/2005, 10/2013, 11/2013 и 
14/2013) 
181.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада, рударство и металургија и Mашинство и обрада 
метала (“Просветни гласник”, бр. 
8/14 и 2/16) 
182.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада геодезија и грађевинарство (“Просветни 
гласник”, бр.7/2012, 8/2014, 13/14, 13/15 и 18/15) 
183.Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање 
одраслих (“Службени гласник РС”, бр. 50/13 и 115/13) 
184.Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма основног образовања одраслих 
(“Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) 
185.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил мехатроничар за радарске 
системе (“Просветни гласник”, бр. 8/10 и 4/13) 
186.Правилник о врсти образовања наставника у стручним школама које остварују 
наставни план и програм огледа за образовни профил мехатроничар за ракетне 
системе (“Просветни гласник”, бр. 8/10 и 4/13) 
187.Правилник о плану уџбеника („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
9/16 и 10/16 - исправка) 
188.Правилник о Програму огледа за развијање средњих стручних школа као 
регионалних центара компетенција (“Просветни гласник”, број 6/11) 
189.Правилник о Програму огледа за примену приступа настави усмереној на 
учење и развој компетенција ученика у основном и средњем образовању и 
васпитању и развијање школа вежбаоница (“Просветни гласник”, бр. 11/14 и 14/14) 
190.Правилник о општим стандардима постигнућа - образовни стандарди за крај 
обавезног образовања ("Просветни гласник", број 5/10) 
191.Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања одраслих 
за пратиоца у лову у подручју рада шумарство и обрада дрвета (“Просветни 
гласник”, број 5/14) 
192.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета (“Просветни гласник”, бр. 
9/14, 6/15, 16/15, 3/16 и 8/16) 
193.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (“Просветни 
гласник”, број 10/12, 17/13 и 1/15) 
194.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада хране 
("Просветни гласник", бр. 6/12, 2/13 и (“Службени гласник РС – Просветни гласник”, 
бр. 3/14, 5/14 и 10/16) 
195.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања  у подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени гласник РС 
– Просветни гласник”, бр. 6/14, 11/15, 1/16, 5/16 и 10/16) 
196.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство (“Просветни 
гласник”, број 11/14) 
197.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Електротехника (“Просветни гласник”, бр. 10/14, 8/15 и 
14/15) 
198.Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у 
подручју рада економија, право и администрација (“Просветни гласник”, бр. 10/12, 
1/13 и 15/15) 
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199.Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих 
(“Просветни гласник”, број 13/13) 
200.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Шумарство и обрада дрвета ("Службени 
гласник РС – Просветни гласник", бр. 9/14, 6/15, 16/15 и 8/16) 
201.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Здравство и социјална заштита(“Просветни 
гласник”, број 7/14) 
202.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(“Просветни гласник”, број 8/14) 
203.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Пољопривреда, производња и прерада 
хране (“Просветни гласник”, 
бр. 6/12 и 1/13 и "Службени гласник РС - Просветни гласник" број 10/16) 
204.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Машинство и обрада метала (“Службени 
гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/14, 11/15, 1/16, 2/16 и 10/16) 
205.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 
(“Просветни гласник”, број 11/14) 
206.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручјима рада Геологија, рударство иметалургија и 
Машинство и обрада метала (“Просветни гласник”, број 8/14) 
207.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручјима рада Електротехника и Машинство и обрада 
метала (“Просветни гласник”, број 10/14) 
208.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
техничар за одржавање објеката (“Просветни гласник”, број 8/12, 2/15) 
209.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
техничар за фитнес и заштиту здравља (“Просветни гласник”, бр. 2/11 и 5/11) 
210.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
стилиста сарадник (“Просветни гласник”, број 2/11) 
211.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
новинар сарадник ("Просветни гласник", број 10/10) 
212.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
електротехничар информационих технологија (“Просветни гласник”, бр. 4/12 и 
14/15) 
213.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил авио-
техничар за електронску опрему ваздухоплова (“Просветни гласник", бр. 9/2010, 
12/2013 и 4/2014) 
214.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил техничар за фитнес и заштиту здравља ("Просветни 
гласник", број 2/11) 
215.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил стилиста сарадник ("Просветни гласник", број 2/11) 
216.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил мехатроничар за ракетне системе (“Просветни 
гласник”, број 8/10) 
217.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил мехатроничар за радарске системе ("Просветни 
гласник", број 8/10) 
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218.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил електротехничар информационих технологија 
(“Просветни гласник”, број 9/14) 
219.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил авио- 
техничар за ваздухоплов и мотор (“Просветни гласник”, број 10/10) 
220.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил авио- техничар за електронску опрему ваздухоплова 
(“Просветни гласник”, број 10/10) 
221.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Саобраћај ("Просветни гласник", бр. 10/15 и 
2/16) 
222.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Саобраћај ("Просветни гласник", број 10/15) 
223.Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 
2016/2017. годину ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 8/16) 
224.Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 
2016/2017. годину ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 8/16) 
225.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам ("Просветни гласник", број 5/15 и 16/15) 
226.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Хемија, неметали и графичарство ("Просветни 
гласник", бр. 11/14 и 12/15) 
227.Правилник о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног 
образовања у подручју рада Текстилство и кожарство ("Просветни гласник", бр. 
7/15 и 12/15) 
228.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника 
("Просветни гласник", број 8/15) 
229.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и 
кожарство ("Просветни гласник", број 8/15) 
230.Правилник о наставном плану и програму општеобразовних предмета средњег 
стручног образовања у подручју рада Текстилство и кожарство ("Просветни 
гласник", бр. 7/15 и 12/15) 
231.Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране ("Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 
5/15 и 10/16) 
232.Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама ("Просветни 
гласник", број 8/15) 
233.Правилник и степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали и графичарство 
("Просветни гласник", број 8/15) 
234.Правилник и степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Геологија, рударство и 
металургија ("Просветни гласник", број 8/15) 
235.Правилник и степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Текстилство и 
кожарство ("Просветни гласник", број 8/15) 
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236.Правилник и степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Електротехника 
("Просветни гласник", број 8/15) 
237.Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 
број 75/15) 
238.Правилник о мерилима и поступку за упис ученика - припадника ромске 
националне мањине у средњу школу под повољнијим условима ради постизања 
пуне равноправности ("Службени гласник РС", број 12/16) 
239.Правилник о ближим условима у погледу школског простора, опреме и 
наставних средстава у стручним школама које остварују наставни план и програм 
огледа за образовни профил авио- техничар за електро опрему 
ваздухоплова(«Просветни гласник», број 10/10) 
Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС“, број 
18/10 и 101/17) 
Републички подзаконски акти у вршењу послова из поверене надлежности 
240.Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и 
акта о мрежи основних школа (“Службени гласник РС”, број 80/10) 
241.Правилник о нормативу средстава за реализацију васпитно образовног 
програма у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 46/94) 
242.Правилник о ближим условима за почетак рада и обављање делатности 
установа за децу ("Службени гласник РС", бр. 50/94 и 6/96) 
243.Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и 
наставе у природи ("Службени гласник РС", број 52/95) 
244.Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и 
образовања у предшколским установама ("Службени гласник РС", број 146/14) 
245.Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од 
броја који се уписује у васпитну групу ( "Службени гласник РС", број 44/11) 
246.Правилник о општим основама предшколског програма ("Просветни гласник", 
број 14/06) 
247.Правилник о садржају образаца и начину вођења евиденције и издавању 
јавних исправа у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 59/10) 
248.Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског 
програма ("Просветни гласник РС", број 5/12) 
249.Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, 
специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује 
предшколска установа ("Службени гласник РС", број 26/13) 
250.Правилник о врсти стручне спреме васпитача, медицинских сестара и стручних 
сарадника у дечјем вртићу ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 
1/89) 
251.Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу 
("Службени гласник РС", број 50/94) 
252.Правилник о ближим условима и начину остваривања социјалне заштите деце 
у предшколској установи ("Службени гласник РС", број 131/14) 
253.Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-
здравствене заштите деце у предшколској установи („Службени гласник РС”, број 
112/17) 
254.Правилник о посебном програму остваривања васпитно-образовног рада у 
одговарајућим здравственим установама ("Службени гласник РС", број 124/12) 
255.Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у 
области предшколског васпитања и образовања («Службени гласник РС», број 
61/12) 
Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13 и 
101/17) 
Републички подзаконски акти у вршењу послова из поверене надлежности 
256.Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за 
основну музичку школу ("Просветни гласник", број 19/97) 
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257.Правилник о степену и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи за глуве и наглуве ученике (" Просветни гласник РС", 
број 4/98) 
258.Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа 
у основној школи ("Службени гласник РС", број 55/06, 51/07, 67/08, 39/11, 82/12, 
8/13, 70/15 и 81/17) 
259.Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у основној школи 
("Службени гласник РС", бр. 37/93 и 42/93) 
260.Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи ("Просветни гласник", бр. 2/92 и 
2/00) 
261.Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у 
основној школи ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 4/90) 
262.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање изборних програма образовно-васпитног рада у 
основним школама ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 27/87) 
263.Правилник о наставном плану и програму основног васпитања и образовања 
за ученике лако ментално ометене у развоју ("Службени гласник РС - Просветни 
гласник", број 19/93) 
264.Правилник о плану и програму васпитно образовног рада у основној школи за 
децу оштећеног вида ("Службени гласник СРС", број 32/86 и "Просветни гласник 
СРС", број 7/79 и 85/86) 
265.Правилник о плану и програму оспособљавања наставника који остварују 
предметну наставу од V до VIII разреда основне школе и у школама за средње 
образовање ученика ометених у развоју ("Просветни гласник РС" бр. 3/98) 
266.Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе 
("Службени гласник РС", број 47/94) 
267.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање - 
сазнање о себи и другима за први разред основне школе ("Просветни гласник" број 
5/01 и 93/04) 
268.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпиање 
сазнање о себи и другима за други разред основне школе ("Просветни гласник" 
број 8/03) 
269.Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање - 
сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе ("Службени гласник РС - 
Просветни гласник", број 20/04) 
270.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање - 
Сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе ("Службени гласник 
РС- Просветни гласник", бр. 2/05 и 15/05) 
271.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за 
пети разред основне школе ("Просветни гласник", бр. 15/05) 
272.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за 
седми разред основне школе ("Просветни гласник", бр. 7/07) 
273.Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање за 
осми разред основне школе ("Просветни гласник", бр. 6/08) 
274.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за први 
разред основне школе ("Просветни гласник " број 5/01) 
275.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за трећи 
разред основне школе ("Службени гласник РС - Просветни гласник", број 23/04) 
276.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за четврти 
разред основне школе ("Просветни гласник " број 23/04 и 9/05) 
277.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за седми 
разред основне школе ("Просветни гласник РС", број 2/08) 
278.Правилник о наставном плану и програму предмета Верска настава за осми 
разред основне школе ("Просветни гласник РС", број 7/08) 
279.Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цена услуга у 
установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95) 
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281.Правилник о ближим условима организовања целодневне наставе и 
продуженог боравка ("Службени гласник РС", број 77/14) 
282.Уредба о организовању и остваривању верске наставе у наставе 
алтерантивног предмета у односној и средњој школи ("Службени гласник РС", број 
46/01) 
284.Правилник о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 41/14, 
37/15, 46/15, 75/15, 39/16 и 54/16) 
285.Правилник о евиденцији у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 31/06, 
51/06, 44/13, 55/14 и 73/16) 
286.Правилник о оцењивању ученика у средњој школи ("Службени гласник РС", бр. 
33/99 и 108/03) 
287.Правилник о јавним исправама које издаје средња школа ("Службени гласник 
РС", бр. 31/06, 51/06 и 44/13) 
288.Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама 
("Службени гласник РС", број 37/93) 289.Правилник о педагошкој норми свих 
облика образовно-васпитног рада наставника и стручних сарадника у средњој 
школи ("Просветни гласник", бр. 1/92, 23/97 и 2/00) 
290.Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 
школе 
("Просветни гласник" бр. 6/03 и 23/04 и 9/05). 
291.Правилник о наставном плану и програму за гимназију ("Службени гласник 
СРС - број 5/90 3/91, 3/92, 17/93, 2/2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 
24/04, 3/05, 11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08), 1/09 , 3/09 , 10/09, 5/10, 7/11, 
4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15 и 18/15). 
293.Правилник о наставном плани и програму огледа за гимназију информатичког 
смера 
294.Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Филолошкој 
гимназији ("Просветни гласник", бр. 24/97 , 1/00, 8/04, 17/06 и 8/08); 
295.Правилник о наставном плану и програму за обдарене ученике у Математичкој 
гимназији("Просветни гласник", бр. 7/95, 23/97 и 17/06); 
296.Правилник о наставном плану и програму огледа за гимназију за ученике са 
посебним способностима за физику ("Просветни гласник", бр. 8/04, 2/05 и 4/09); 
297.Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама за ученике лако ментално ометене у 
развоју ("Просветни гласник", бр. 1/95,4/2004, 10/2009 и 2/2012 
298.Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама ("Просветни гласник", бр. 5/91, 1/92, 
21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 
4/2007, 7/08, 11/08, 5/11, 8/11, 9/13, 6/14) 
299.Правилник о врсти образовања наставника и стручних сарадника у гимназији 
информатичког смера по програму огледа ("Просветни гласник", бр. 4/06 и 2/08); 
300.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за гимназију ("Службени гласник СРС - Просветни гласник", број 5/90). 
301.Одлука о мрежи средњих школа у Републици Србији ("Службени гласник РС", 
бр. 7/93, 37/93, 31/94, 4/95, 19/95, 42/95, 22/96, 24/97, 20/98, 44/99, 18/00, 29/01, 
22/02, 36/02 , 40/03 и 53/04, 54/05 и 44/06); 
302.Правилнику о наставном плану и програму образовања и васпитања за 
заједничке предмете у стручним и уметничким школама ("Службени гласник СРС - 
Просветни гласник", број 6/90 и "Службени гласник - Просветни гласник", бр. 4/91, 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96,2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 
6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10,11/13, 14/13и 5/14) 
303.Правилник о наставном плану и програму за заједничке предмете за стицање 
образовања у двогодишњем трајању у стручним школама ("Просветни гласник", 
број 17/93); 
304.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним 
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школама за образовне профиле III и IV степена стручне спреме ("Просветни 
гласник", број 7/91) 
305.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручју рада 
пољопривреда, производња и прерада хране ("Просветни гласник", бр. 1/93, 1/94, 
1/96, 2/01, 5/02, 10/06, 5/11, 6/12, 7/13, 11/13 и 14/13) 
306.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, 
производња и прерада хране ("Просветни гласник", бр. 16/93 и 8/95) 
307.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране ("Просветни гласник", 
број 17/97) 
308.Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању у подручју рада пољопривреда, производња и прерада хране ("Просветни 
гласник", број 17/97) 
309.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовнепрофиле III и IV степена стручне спреме у стручним 
школама за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране 
("Просветни гласник", број 9/91) 
310.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
шумарство и обрада дрвета ("Просветни гласник", бр. 6/93, 1/94, 5/02, 8/09, 10/13, 
11/13 и 14/13) 
311.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада 
дрвета ("Просветни гласник", бр. 16/93 и 1/94); 
312.Правилник о наставном плану и програму за стицање специја-листичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада шумарство и обрада дрвета ("Просветни гласник", број 2/97, 14/13 и 
5/14) 
313.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада шумарство и обрада дрвета (и нормативи) 
("Просветни гласник", број 8/91) 
314.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада шумарство и обрада дрвета (и нормативи) 
("Просветни гласник", број 8/91) 
315.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у 
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 
геологија, рударство и металургија ("Просветни гласник", број 22/97) 
316.Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању за образовне профиле у подручју рада геологија, рударство и металургија 
("Просветни гласник ", број 22/97) 
317.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација ("Просветни гласник", бр. 16/15 и 7/16) 
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318.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Електротехника 
("Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 16/15 и 10/16) 
319.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Текстилство и 
кожарство ("Просветни гласник", број 16/15) 
320.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Саобраћај 
("Просветни гласник", број 16/15) 
321.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада здравство и 
социјална заштита ("Просветни гласник", број 17/15) 
322.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам ("Просветни гласник", број 16/15) 
323.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Хемија, неметали 
и графичарство ("Просветни гласник", број 16/15) 
324.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Геодезија и 
грађевинарство ("Просветни гласник", број 16/15) 
325.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада геологија, 
рударство и металургија ("Просветни гласник", број 17/15) 
326.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Машинство и 
обрада метала ("Просветни гласник", бр. 17/15 и 7/16) 
327.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручјурада Шумарство и 
обрада дрвета ("Просветни гласник", бр. 17/15 и 7/16) 
328.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања и 
васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Пољопривреда, 
производња и прерада хране ("Службени гласник РС – Просветни гласник", бр. 
16/15 и 10/16) 
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329.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за 
остваривање наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне 
предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 
стручним школама у подручју рада Личне услуге ("Просветни гласник", број 16/15) 
330.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодшњем трајању у стручној школи за подручје рада 
геологија, рударство и металургија ("Просветни гласник", бр. 8/91 и 11/05); 
331.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
машинство и обрада метала ("Просветни гласник", бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 
5/97, 20/97, 6/98, 8/98, 3/99,1/01, 9/02 , 9/03 , 22/04, 1/05, 7/05, 12/06, 9/13, 11/13 и 
14/13) 
332.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада машинство и обрада 
метала ("Просветни гласник", број 14/93) 
333.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада машинство и обрада метала ("Просветни гласник", бр. 7/97 и 10/09) 
334.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 
3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07, 10/07, 7/09, 5/11, 7/12, 3/11, 11/13 и 14/13) 
335.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада електротехника ("Просветни гласник", бр. 4/97, 2/02 , 10/03, 5/04, 
11/08 и 6/10); 
336.Правилник о наставном плану и програму стручног оспособљавања за 
образовни профил помоћник монтера телекомуникационих мрежа у подручју рада 
електротехника („Просветни гласник, број 3/05) 
337.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
геодезија и грађевинарство 
("Просветни гласник", бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 3/08, 5/11, 7/12, 
5/13, 11/13 и 14/13); 
338.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
грађевински техничар за високоградњу у подручју рада геодезија и грађевинарство 
("Просветни гласник", број 1/96) 
339.Правилник о наставном плану и програму огледа за образовни профил 
грађевински техничар за нискоградњу у подручју рада геодезија и грађевинарство 
("Просветни гласник", број 1/96); 
340.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада геодезија и 
грађевинарство ("Просветни гласник", бр. 14/93) 
341.Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању у подручју рада геодезија и грађевинарство ("Просветни гласник", број 
1/97) 
342.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
саобраћај ("Просветни гласник", бр. 5/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/02 13/02, 11/03, 22/04, 
13/06, 20/07, 23/07, 8/09, 10/13, 11/13 и 14/13); 
343.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада саобраћај - група друмски 
саобраћај ("Просветни гласник", бр. 13/93, 1/94, 3/02, 13/06) 
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345.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
хемија, неметали и графичарство ("Просветни гласник", бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 
7/02, 10/05, 15/05, 7/08, 11/08, 8/09, 10/13, 11/13 и 14/13) 
346.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада хемија, неметали и 
графичарство ("Просветни гласник", бр. 14/93 
347.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјали-стичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада хемија, неметали и графичарство ("Просветни гласник" број 3/98 и 
10/05); 
348.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма за стицање образовања 
у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
хемија, неметали и графичарство (и нормативи) ("Просветни гласник", бр. 9/91, 
15/97, 10/05 и 15/05) 
349.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
текстилство и кожарство ("Просветни гласник", бр. 12/93, 1/94, 9/95, 10/02, 8/09, 
7/13, 11/13 и 14/13); 
350.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјали-стичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада текстилство и кожарство ("Просветни гласник", број 1/98) 
351.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада текстилство и кожарство 
("Просветни гласник", бр. 13/93, 1/94 и 9/95) 
352.Правилник о наставном плану и програму за стицање специја-листичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада саобраћај ("Просветни гласник", број 10/97); 
353.Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање 
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада саобраћај 
("Просветни гласник", број 10/97) 
354.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада саобраћај (и нормативи) ("Просветни гласник", 
бр. 8/91, 5/98, 8/98, 4/02 и 11/03); 
355.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
личне услуге ("Просветни гласник", бр. 4/93,5/02, 13/02, 3/07, 23/07, 7/13, 11/13 и 
14/13); 
356.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада остало - делатност личних услуга ("Просветни гласник", бр. 3/97 и 
2/06) 
357.Правилник о наставном плану и програму средњег образовања и васпитања у 
Стручној школи за естетику, стил и културу тела у Београду ("Просветни гласник" 
број 16/04) 
358.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада остало (личне услуге) ("Просветни гласник", 
број 9/91) 
359.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и 
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четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада здравство и 
социјална заштита ("Просветни гласник", бр. 2/93,6/95, 6/02,13/02, 1/07 13/07, 2/08, 
2/09, 6/10, 8/13, 11/13 и 14/13);  
360.Правилник о плану и програму образовања и васпитања за основне образовне 
профиле трећег и четвртог степена стручне спреме у здравственој струци 
("Службени гласник СРС -Просветни гласник" број 5/87 и "Просветни гласник" број 
4/07) - за слабовиде 
361.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада здравство и социјална заштита ("Просветни гласник", број 12/97 и 
2/12) 
362.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада здравство и социјална 
заштита ("Просветни гласник", број 13/93); 
363.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
природно-математичко 
(хидрометеорологија) ("Просветни гласник", бр. 3/93,1/94, 10/02, 3/13, 11/13 и 
14/13) 
364.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
Култура, уметности и јавно информисање 
365.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање наставних планова и програма образовања у 
четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и 
јавно информисање (и нормативи) ("Просветни гласник", бр. 9/91, 23/97, 4/08 и 
4/09) 
366.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
трговина, угоститељство и туризам („Просветни гласник" бр. 15/93, 20/93, 6/95, 
7/96, 11/02, 11/04, 11/06, 8/09, 10/12, 9/13, 11/13 и 14/13); 
367.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство 
и туризам - област трговина ("Просветни гласник", бр. 17/93, 20/02, 8/09, 16/13 и 
7/16) 
368.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство 
и туризам - група угоститељство и туризам ("Просветни гласник", бр. 17/93, 7/96, 
11/02 и 11/06); 
369.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада трговина, угоститељство 
и туризам ("Просветни гласник", бр. 17/93) 
370.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјали-стичког 
образовања у једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у 
подручју рада трговина, угоститељство и туризам - област трговина ("Просветни 
гласник", број 6/97); 
371.Правилник о наставном плану и програму за стицање специјалистичког 
образовања у 
једногодишњем трајању у стручној школи за образовне профиле у подручју рада 
трговина, угоститељство и туризам - област угоститељство и туризам ("Просветни 
гласник", број 6/97) 
372.Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам - област трговина 
("Просветни гласник", број 6/97) 
373.Правилник о ближим условима у погледу опреме и наставних средстава за 
остваривање наставног плана и програма за образовни профил техничар - 
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специјалиста за промет нафтних деривата у оквиру подручја рада трговина, 
угоститељство, туризам - област трговина ("Просветни гласник", број 2/96) 
374.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за 
остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за 
образовне профиле III и IV степена стручне спреме у стручним школама за 
подручје рада трговина, туризам и угоститељство ("Просветни гласник", бр. 9/91 и 
2/98) 
375.Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у 
стручној школи за образовни профил техничар - специјалиста за промет нафтних 
деривата у трајању од годину дана у оквиру подручја рада трговина, 
угоститељство и туризам - област трговина ("Просветни гласник", број 2/96) 
376.Правилник о врсти стручне спреме наставника и сарадника у настави у 
стручној школи за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем 
трајању у подручју рада трговина, угоститељство и туризам - област угоститељство 
и туризам ("Просветни гласник", број 6/97) 
377.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за 
стручне предмете за образовне профиле III и IV степена стручне спреме у 
стручним школама за подручје рада трговина, туризам и угоститељство 
("Просветни гласник", бр. 9/91 и 2/98). 
378.Правилник о ближим условима у погледу опреме и наставних средстава за 
остваривање наставног плана и програма за образовни профил техничар - 
специјалиста за промет нафтних деривата у оквиру подручја рада трговина, 
угоститељство, туризам - област трговина ("Просветни гласник", број 2/96) 
379.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
економија, право и администрација - област право и администрација ("Просветни 
гласник", бр. 7/93, 1/94,14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13, 11/13 и 14/13) 
380.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 
економија, право и администрација - област економија ("Просветни гласник" бр. 
3/96, 3/97, 14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 4/13 и 11/13 ); 
381.Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 
двогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и 
администрација у области право и администрација ("Просветни гласник", број 
13/93); 
382.Правилник о врсти стручне спреме наставника у стручној школи за стицање 
специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у подручју рада економија, 
право и администрација - област право и администрација ("Просветни гласник", 
број 5/97) 
383.Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних 
средстава за стицање специјалистичког образовања у једногодишњем трајању у 
стручној школи за образовне профиле у подручју рада економија, право и 
администрација - област право и администрација (и нормативи) ("Просветни 
гласник" број 1/03) 
384.Правилник о наставнм плану и програму за образовни профил телефониста, 
телепринтеристаи радио-оператер-манипулант у трогодишњем трајању у стручној 
школи за подручје рада саобраћај за лица оштећеног вида („Просветни гласник“, 
број 5/05), 
385.Правилник о програму и начину оспосбљавања наставника, стручних 
сарадника и сарадника у настави у средњој школи за рад са ученицима ометеним у 
развоју ("Просветни гласник", број 1/94) 
386.Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму средњег 
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању за наглуве и глуве 
ученике («Просветни гласник», број 2/16) 
2015. годину („Службени гласник РС“, број 2/15) 
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388.Правилник о ближим условима у погледу програма, кадра, простора, опреме и 
наставних средстава за стицање статуса јавно признатог организатора активности 
образовања одраслих ("Службени гласник РС" број 89/15) 
389.Правилник о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења евиденције и 
називу и садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању 
одраслих ("Службени гласник РС", бр. 89/15 и 102/16) 
390."Правилник о општим стандардима постигнућа за основно образовање 
одраслих(“Службени гласник РС”, бр. 50/13 и 115/13) 
391."Правилник о условима у погледу простора, опреме, наставних средстава и 
степена и врсте образовања наставника и андрагошких асистената за 
остваривање наставног плана и програма основног образовања 
одраслих(“Просветни гласник”, бр. 13/2013 и 18/2013) 
392.Правилник о наставном плану и програму основног образовања одраслих, који 
се остварује по моделу функционалног основног образовања одраслих 
(«Просветни гласник РС», број 13/13) 
                                                                   
Спортска инспекција врши инспекцијски надзор као поверени посао на територији 
јединице локалне самоуправе, над правним и физичким лицима која обављају 
спортске активности и спортске делатности у складу са Законом о спорту и 
законом којим се уређује  инпекцијски надзор. Подноси надлежном правосудном 
органу кривичну пријаву, пријаву за привредни преступ или захтев за покретање 
прекршајног поступка, односно издаје прекршајни налог, у складу са законом, ако 
се код надзираног субјекта открије незаконитост  која је кажњива према закону или 
другом пропису.Решењем налаже мере и одређује рок за њихово отклањање, 
може у зависности од предмета надзора и природе утврђених незаконитости, 
неправилности или недостатака у раду: наложити извршење одређених мера и 
радњи у вези обављања спортских активности и спортских делатности; наложити 
доношење, стављање ван снаге или одлагање извршења одговарајућег 
појединачног акта и предузимање других одговарајућих мера и радњи потребних 
ради отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду 
организације у области спорта, у складу са овим законом;  извршити  привремену 
забрану обављања спортских активности и спортских делатности и предузимање 
других радњи које су у супротности са законом или другим прописом, до 
отклањања недостатака  извршити  привремену забрану обављања стручног рада 
у спорту лицу које не испуњава прописане услове за обављање стручног рада у 
спорту или не поседује одговарајућу дозволу за рад, до испуњености услова;  
предложити  надлежном органу организације у области спорта покретање поступка 
због повреде радних дужности, дисциплинског поступка или другог поступка ради 
отклањања утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду 
организација и физичких лица у области спортa;  налажити  надлежном 
националном спортском савезу доношење спортских правила које је обавезан да 
донесе у складу са овим законом;  наложити спортском савезу да у складу са овим 
законом прими у чланство организацију у области спорта која испуњава утврђене 
услове за чланство; привремено забранити извршење појединачног акта 
организације у области спорта којим је очигледно повређено право члана те 
организације, односно запосленог које има у складу са овим законом и спортским 
правилима, на захтев тог члана, односно запосленог у организацији у области 
спорта уколико тај члан организације, односно запослени покрену спор пред 
надлежним судом или спортском арбитражом - до доношења правоснажне одлуке 
суда, односно спортске арбитраже; наложити успостављање стања спортског 
објекта које одговара намени тог спортског објекта, о трошку власника, односно 
корисника спортског објекта, уколико је намена спортског објекта промењена 
супротно члану 154. овог закона; привремено забранити коришћење спортског 
објекта због неиспуњености услова за његово коришћење - до испуњавања услова; 
привремено забранити рад спортском удружењу ако статусну промену није 
извршило у складу са овим законом; забранити организовање спортске приредбе 
уколико њено организовање није у складу са законом или нису испуњени услови за 
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њено организовање; забранити учешће на спортској приредби лицу које не 
испуњава услове утврђене законом или спортским правилима; привремено 
забранити извршење појединачног акта којим се одобрава програм којим се 
задовољавају опште потребе у области спорта, односно потребе и интереси 
грађана у области спорта у аутономној покрајини, односно јединици локалне 
самоуправе, уколико је програм одобрен супротно овом закону; привремено 
забранити рад учесника у систему спорта док не омогући обављање инспекцијског 
надзора; подноси иницијативу Министарству за одузимање одобрења за 
обављање послова стручног оспособљавања у спорту због обављања тих послова 
супротно овом закону; привремено забрани обављање рада спортском удружењу, 
друштву или савезу који у статуту и у спортским правилима не уреди питања 
утврђена овим законом; наложити друге мере и радње на које је овлашћен 
законом. обавља и друге послове по налогу непосредног  руководиоца.  
          Услови за обављање послова радног места спортски инспектор су следећи: 
стечено високо образовање из научнe области правне науке или из области спорта 
и физичке културе  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци, положен испит за инспектора или 
најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора на дан 
ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015). 

Прописи над чијом применом надзор врши спортска инспекција: 

1. Закон о спорту („Сл. гласник РС”, бр. 10/2016) 
2. Закон о спречавању  насиља на спортским манифестацијама („Сл. гласник РС”, 
бр. 67/2003 и 90/2007) 
3. Закон о спречавању допинга у спорту („Сл. гласник РС”, бр. 111/2014) 
74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 
28/96 и 64/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон) 
9. Правилник о дозволи за рад спортских стручњака (,,Службени гласник РСˮ, 
бр.60/2020) 
10. Правилник о номенклатури спортских занимања и звања (,,Службени гласник 
РСˮ, бр.86/2020) 
11. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта (,,Службени гласник РСˮ, бр.64/2020) 
12. Правилник о спровођењу здравствених прегледа спортиста и спортских 
стручњака (,,Службени гласник РСˮ, бр.88/2020) 
13. Правилник о стручном оспособљавању за обављање одређених стручних 
послова у спорту („Сл. гласник РС”, бр. 60/2020) 
14. Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и 
области спорта у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 95/16 и 45/18) 
15. Правилник о стручном спортском испиту (,,Службени гласник РСˮ, 
бр.7/2018) 
16. Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији 
и спортским дисциплинама у оквиру спортских грана и области спорта 
("Службени гласник РС" бр. 51/16, 95/16, 59/17, 84/17 и 44/18) 
17. Правилник о садржини и начину вођењу Јединствене евиденције 
удружења, организација и предузетника у области спорта („Сл. гласник РС”, 
бр. 108/2017) 
Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и 
спортских делатности (,,Службени гласник РСˮ, бр.42/2017) 
18. Правилник о националној категоризацији спортова („Сл. гласник РС”, бр. 
12/2017) 
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19. Правилник о спортским гранама од посебног спортског значаја 
(,,Службени гласник РСˮ, бр.19/2016, 17/2021) 
20.  Одлуком о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у 
Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 109/2018 – пречишћен текст 
и 36/2021); 
21. Правилником о поступку одобравања програма којима се остварују 
потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Сл.лист Града 
Ниша „, број 95/201 
 
Сви извршиоци послова радног места просветни и спортски инспектор, као 
и шеф Одсека су положили испит за инспекторе, односно исти им је 
признат у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору („Сл.     
Контакт телефони Одсека за просветну и спортску инспекцију: 018/ 504-562, 
018/504-637 и 018/504-754. 

 
 
  СЕКТОР ЗА ПОРОДИЦУ, СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
 

  Сектор за породицу, социјалну и здравствену заштиту образује се за 
област социјалне  заштите, дечије и примарне здравствене заштите, oстваривање 
права на инвалидску и борачко-инвалидску заштиту где се обављају поверени 
послови од стране Републике  и послови дефинисани прописима локалне 
самоуправе, и обављање општих и правних послова, за област студијско-
аналитичких, правних општих послова, послове присарнице и електронског 
пословања. 
         У Одсеку за породицу, социјалну, инвалидску, борачко-инвалидску и 
здравствену заштиту обављају се следећи послови: у области дечије заштите 
обављају се поверени послови од стране Републике  и послови дефинисани 
прописима локалне самоуправе и то: саветодавни рад  са породицом и 
појединцима у циљу пружања  помоћи  и подршке у превазилажењу  проблема у 
породици, увођење медијације,  као новог модела добре праксе у породично-
правној и социјалној заштити, намењене  превасходно мирном решавању сукоба 
деце у ризику и деце у сукобу са  законом, као и разрешавању породичних 
конфликата; управно-правни послови и доношење решења о признавању права на 
накнаду трошкова за вантелесну оплодњу,праћење реализације програма 
вантелесне оплодње; признавање права на накнаду зараде за време породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге детета, комплетирање, припрема и достава 
предмета другостепеном органу ради решавања по жалбама; рад са лекарском 
комисијом за утврђивање права на одсуство са рада ради посебне неге детета; 
рад са интерресорном комисијом; утврђивање права на родитељски додатак; 
утврђивање права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете у породици, 
утврђивање права на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи, 
утврђивање права на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке; 
утврђивање права на потпуно регресирање трошкова боравка деце у Јавној 
предшколској установи „Пчелица" Ниш, утврђивање права на накнаду дела 
трошкова боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 
физичко лице; послови регресирања трошкова исхране у продуженом боравку за 
децу основношколског узраста,послови регресирања трошкова боравка у дечијем 
одмаралишту чији је оснивач Град Ниш. управно-правни послови утврђивања 
права на дечији додатак по захтеву странака и по службеној дужности у првом 
степену; комплетирање, припрема и достава предмета другостепеном органу ради 
решавања по жалбама, административно-технички послови пријема захтева и 
поднесака, формирање досијеа корисника, праћење кретања предмета, 
архивирање и експедиција решења и закључака; рад по примедбама везаним за 
исплату дечијег додатка и достава истих надлежном Министарству; иницирање 
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потребе за прикупљањем доказа  о имовном стању из других места на које упућује 
уверење Пореске управе Ниш, вршење контроле списка школских потврда за децу 
школског узраста и издвајање изузетака по врсти школовања,рад са странкама, 
упућивање странке на могућности остваривања других права по основу статуса 
корисника дечијег додатка; комплетирање, припрему и доставу предмета 
другостепеном органу ради решавања по жалбама; управно-правни послови 
утврђивања основног својства војног  инвалида и допунских права, рад са 
првостепеном лекарском комисијом за 36 општина у Србији, обрачун и исплата 
свих права у области борачко-инвалидске заштите; припрему и спровођење 
програма и мера примарне превенције болести зависности и програма који утичу 
на смањење ризичног понашања младих, усмерених на заштиту младих од насиља 
и повећање безбедности, као и унапређивање безбедносне културе међу младима; 
финансијско-књиговодствени послови, послови координације исплате са 
Поштанском штедионицом и размена података везано за исплате корисницима; 
координација и учествовање у раду борачко  инвалидских организација у граду; 
израда извештаја, анализа и информација за област борачко -инвалидске заштите; 
формирање фајлова решења корисника и достава истих рачунском центру 
Министарства на обраду и исплату.  У Одсеку се обављају: управно-правни 
послови доношења решења о правима из области социјалне заштите; праћење 
рада и пословања, евидентирање и сагледавање рада установа социјалне заштите 
и хуманитарних организација; вршење управног надзора над законитошћу рада и 
аката установа социјалне заштите и хуманитарних организација; прибављање и 
контрола годишњих извештаја и програма рада и достављање истих на 
разматрање и сагласност оснивачу; припрема и израда нацрта прописа из 
надлежности Групе и праћење спровођења тих прописа; учешће у изради 
нормативних аката из надлежности Града за установе социјалне заштите чији је 
оснивач Град; послови у вези остваривања права угроженог купца топлотне 
енергије; распоређивање и упућивање лица на добровољно радно ангажовање; 
послови у вези бесплатног градског и приградског превоза,послови у вези 
коришћења посебно обележених паркинг места за возила инвалида на јавним 
паркиралиштима на територији Града Ниша; праћење рада и реализације 
програмских активности удружења и организација особа са инвалидитетом; 
праћење и примена прописа који регулишу област социјалне заштите; пријем 
захтева и формирање предмета корисника борачко-инвалидске заштите, израда 
нацрта решења и достављање предмета Министарству на ревизију; обављање 
послова администратора система,контакт са другим субјектима у циљу 
прикупљања доказа по службеној дужности. 
     У Одсеку за послове буџета обављају се следећи послови: праћење и 
примена законских прописа који регулишу област јавних прихода и јавних расхода; 
израда нацрта буџета и финансијских планова; обављање стручних финансијских 
послова из надлежности Управе; контрола документације за плаћање, вођење 
оперативне евиденције обавеза и њихове усклађености са финансијским 
документима; вршење контроле захтева за плаћање и трансфер средстава као и 
пратеће документације за програмске активности удружења чији се рад финансира 
из буџета града у складу са законом и тромесечним плановима према додељеним 
квотама у односу на апропријације утврђене Одлуком о буџету града у сарадњи са 
Управом за финансије; вршење контроле реализације и оправданости трошења 
буџетских средстава из делокруга Сектора; припрема Програма капиталног 
инвестирања у нефинансијску имовину – машине и опрему за потребе установа у 
области образовања и васпитања;   
       У Одсеку за студијско-аналитичке, правне и опште послове обављају се 
нормативно-правни, управно-правни, стручно-оперативни и административно-
технички послови, који се односе на: праћење остваривања надлежности и 
обављања послова из делокруга организационих јединица Управе и јединица у 
њиховом саставу; обезбеђивање координације рада организационих јединица 
Управе; унапређивање организације и метода рада и остваривање сарадње 
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организационих јединица Управе; праћење и усклађивање активности 
организационих јединица Управе у поступку усаглашавања прописа града и 
покретање иницијативе за одговарајуће промене. У Одсеку се обављају послови 
писарнице и електронског пословања. 

     Канцеларија за избеглице и миграције је јединица у саставу у којој се 
обављају следећи послови: признавање и укидање својства избеглог или интерно 
расељеног лица,  евидентирање и брисање из евиденције избеглих и интерно 
расељених лица, издавање легитимација и дупликата легитимација избеглим и 
интерно расељеним лицима; накнада трошкова сахране избеглих лица; 
признавање права на једнократну новчану помоћ и једнократну помоћ у роби 
избеглим лицима, интерно расељеним лицима и лицима у реадмисији; послови 
реадмисије и репатријације; послови спровођења пројеката у области заштите 
избеглих и интерно  расељених лица а по налогу Републичког Комесаријата за 
избеглице а са суфинансирањем од стране града и то: помоћ при изналажењу 
трајног стамбеног решења у виду пакета грађевинског материјала за довршетак, 
адаптацију или реконструкцију постојећих објеката у индивидуалном власништву, 
у виду откупа сеоских кућа са окућницом, у виду пакета грађевинског материјала 
намењеног, адаптацији, реконструкцији или другим грађевинским захватима, 
домаћинствима којима су откупљене сеоске куће; помоћ у економском 
оснаживању у виду  набавке: опреме, алата, животиња или других артикала за 
почетак или развој приватног бизниса-самозапошљавања; послови спровођења 
пројеката у области заштите избеглих и интерно расељених лица а по налогу 
Републичког Комесаријата за избеглице без финансијског учешћа града и то: 
трајно стамбено збрињавање избеглица у виду изградње станова намењених 
закупу/откупу, стамбено збрињавање избеглица у виду изградње станова 
намењених становању у заштићеним условима, стамбено збрињавање избеглица 
у виду помоћи у додели пакета грађевинског материјала породицама које су 
започеле индивидуалну стамбену изградњу, стамбено збрињавање избеглица у 
виду откупа сеоских домаћинстава, једнократне помоћи интерно расељеним 
лицима, једнократна новчана помоћ интерно расељеним лицима за набавку 
лекова (константна помоћ), помоћ у набавци огрева (једногодишња помоћ), помоћ 
у прехрамбеним артиклима (једногодишња помоћ), помоћ у набавци садница воћа 
(једногодишња помоћ), помоћ у набавци половне обуће и одеће (повремена 
помоћ), помоћ повратницима по реадмисији. 

      Особе за контакт у Сектору: 
 

Технички секретар 
Снежана Лисинац 
Телефон: 018/504-477;  
e-mail: Snezana.Lisinac@gu.ni.rs  
Шеф Одсека за породицу, здравствену и борачко-инвалидску заштиту  
Ђурица Спасић 
Телефон: 018/504-574;  
e-mail:  Djurica.Spasic@gu.ni.rs 
Координатор Групе за здравствену и борачко-инвалидску заштиту 
Миљан Петровић 
Телефон:018/504-574 
e-mail:  Miljan.Petrovic@gu.ni.rs 
Координатор Групе за социјалну и инвалидску заштиту 
Данијела Николић 
Телефон:018/504-575 
e-mail:  Danijela.Nikolic@gu.ni.rs 

       Шеф Одсека за послове буџета 
       Мирослава Мићовић 

Телефон: 018/504-578;  

mailto:Snezana.Lisinac@gu.ni.rs
mailto:Djurica.Spasic@gu.ni.rs
mailto:Djurica.Spasic@gu.ni.rs
mailto:Djurica.Spasic@gu.ni.rs
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e-mail: Miroslava.Micovic@gu.ni.rs 
Шеф Одсека за студијско-аналитичке и правне и опште послове 
Драгана Стојановић 

       Телефон: 018/504-475 
e-mail: Dragana.Stojanovic@gu.ni.rs 
Координатор Групе за правне послове 
Весна Стојковић 
Телефон:018/504-475 
e-mail:  Vesna.Stojkovic@gu.ni.rs 
Координатор Групе за послове писарнице и електронског пословања 
Звонко Самарџија 
Телефон:018/504-573 
e-mail:  Zvonko.Samardzija@gu.ni.rs 

       Шеф Канцеларије за избеглице и миграције 
Сузана Јовановић 

       Телефон: 018/526-156 
e-mail: Suzana.Jovanovic@gu.ni.rs 

 
      ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕКТОР СОЦИЈАЛНУ И ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ 

- Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, број 98/06),  
- Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 

95/18)  
- Закон о раду („Службени гласник РС“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 

13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење),  
- Закон о финансијској подршци породици са децом(„Службени гласник РС", 

број 113/17 и 50/18)   
- Закон о правима  бораца,војних инвалида,цивилних инвалида  рата  и 

чланова  њихових породица („Службени Гласник РС“бр.18/2020); 
- Закон о социјалној заштити(„Сл. гласник РС“ 24/11) 
- Статут Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 88/08, 143/16 и 

18/19),  
- Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији Града 

Ниша(„Службени лист града Ниша“, број 47/19 и 17/20) 
- Одлука  о праву на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској  

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице („Службени лист 
града Ниша“, број  35/21) 

- Одлука о правима из области социјалне заштите на територији  града Ниша 
(„Сл. лист Града Ниша“ 101/12, 96/13, 44/14,118/18,18/19 ,63/19 и 92/20) 
- Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава 

или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање 
програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења 
(„Службени лист Града Ниша“, број  бр. 82/2014, 7/2017, 116/18), 

- Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу да користе 
посебно обележена паркинг места за возила особа са инвалидитетом на 
јавним паркиралиштима на територији Града Ниша(„Сл. лист Града Ниша“ 
19/2021) 

- Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и 
приградском превозу путника  на територији Града Ниша („Сл. лист Града 
Ниша“ 4/20 и 5/20 ) 
- Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида  рата („Сл.лист 

Града Ниша“ бр.18/2018); 
- Одлука о изменама  Одлуке о допунској заштити бораца НОР-а,учесника  

оружаних сукоба после  17.08.1990,ратних војних инвалида  и породица  
погинулих бораца („Сл.лист Града Ниша „бр.18/2018). 
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СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ОБЛАСТИ ВАСПИТАЊА И  

ОБРАЗОВАЊА 
  
    Сектор за финансијске послове из области васпитања и образовања 
образује се за област праћење стања и потреба у области предшколског 
васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања. 

      
     У Одсеку за опште и финансијске послове у области предшколског, 
основног и средњег образовања обављају се следећи послови: праћење стања 
и потреба  у области предшколског васпитања и образовања и основног и 
средњег образовања и васпитања; обезбеђивање  услова за рад као и вршење  
оснивачких права над установама у области васпитања и образовања чији је 
оснивач Град из надлежности локалне самоуправе, вршење управног надзора 
над законитошћу рада, праћење и обезбеђивање њиховог функционисања; 
планирање мреже предшколских установа и основних школа; финансирање дела 
економске цене услуга установа у области предшколског, основног и средњег 
образовања за трошкове за које се у складу са законом средства обезбеђују у 
буџету Града; финансирање делатности установа у области образовања и 
васпитања чији је оснивач Град, као индиректних корисника буџета Града; 
припрема Програма капиталног инвестирања у нефинансијску имовину – машине 
и опрему за потребе установа у области образовања и васпитања; подстицај 
развоја талентованих ученика и студената и награђивања талентованих ученика и 
студената; учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету Града; учешће у 
припреми документације за јавне набавке из надлежности Сектора 
     У Одсеку за правне послове, ученички и студентски стандард обављају се 
следећи послови: подстицај развоја талентованих ученика и студената и 
награђивања талентованих ученика и студената; припрема и израда нацрта 
прописа из надлежности Сектора и праћење спровођења тих прописа; давање 
мишљења у поступку избора педагошког и андрагошког асистента; сарадњу са 
установама у области предшколског, основног и средњег образовања и 
институцијама и другим организацијама на програмима и пројектима у области 
образовања; издавање потврда о просеку примања по члану домаћинства за 
конкурисање за ученичке и студентске стипендије и кредите и за смештај у 
домовима ученика средњих школа и студената. 

 
 
 Особе за контакт у Сектору: 
 

Технички секретар 
Марина Петровић 
Телефон: 018/504-523; Факс: 018-504-524; 
e-mail: Мarina.Petrovic@gu.ni.rs  
Руководилац Сектора 
Сузана Јовановић 
Телефон: 018/504-523; Факс: 018-504-524; 

e-mail: jovsuzana@gu.ni.rs  
Шеф Одсека за опште и финансијске послове у области предшколског, 
основног и средњег образовања  
Јелица Велаја 
Телефон: 018/504-526; Факс: 018/504-524; 
e-mail:  Jelica.Velaja@gu.ni.rs 
Шеф Одсека за правне послове, ученички и студентски стандард  
Зоран Радуловић 
Телефон: 018/504-526; Факс: 018/504-524; 
e-mail: Zoran.Radulovic@gu.ni.rs 
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mailto:Jelica.Velaja@gu.ni.rs
mailto:Zoran.Radulovic@gu.ni.rs


36 
 

   

ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ИЗ 
ОБЛАСТИ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА 

 
 Сектор у свом раду примењује следеће законе, подзаконска акта и прописе 
Града Ниша: 
 -Закон о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018), 
 -Закон о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94, 79/2005-
др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2014-др.закон),  

 -Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други 
закон, 103/2015 , 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),  

 -Закон о друштвеној бризи о деци ("Сл.  гласник РС", бр. 49/92, 29/93, 53/93, 
67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 
18/2010 и 113/2017),  
 -Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл.  гласник РС", бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019 и 6/2020), 
 -Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", 
бр.18/2010, 101/2017, 113/2017-др. закон, 95/2018-др.закон и 10/2019), 
 -Закон о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013 и 
101/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), 
 - Закон о средњем образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 
101/2017, 27/2018-др.закон, 6/20 и 52/21), 
 - Закон о образовању одраслих ("Сл. гласник РС", бр. 55/2013, 88/2017-
др.закон, 27/2018-др.закон и 6/2020-др.закон), 
 - Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 91/2019),  
 -Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр. 
18/2010  55/2013, 27/2018-др.закон и 10/2019), 
 -Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник РС“, бр 21/2018), 
 - Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама  („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/2019), 
 -Одлука о минимуму процеса рада за време штрајка у Предшколској 
установи "Пчелица" („Сл. гласник РС“, бр.30/2014), 
 -Стратегија безбедности младих Града Ниша („Сл. гласник РС“, бр. 
102/2013), 

 - Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање 
делатности предшколске установе („Службени гласник РС - Просветни гласник", 
бр. 1/2019), 

 - Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма 
васпитања и образовања у предшколским установама ( "Службени гласник РС", 
бр. 146/2014), 
 - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања ("Службени  гласник РС", 
бр. 73/2016), 
 - Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност средњег образовања и васпитања („Службени гласник РС“  
72/2015, 84/2015 и 73/2016), 

   -Правилник о начину припреме, састављања и подношења финансијских 
извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за 
обавезно социјално осигурање и буџетских фондова („Службени гласник РС”, 
број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021 и 41/2021), 
 - Правилник о начину исказивања и извештавања о процењеним 
финансијским ефектима закона, другог прописа или другог акта на буџет, 
односно финансијске планове организација за обавезно социјално осигурање 
("Службени гласник РС", бр. 32/2015), 
 -Статут Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ бр. 88/2008, 143/2016 и 18/2019) 

http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0622cc/62212.htm?docid=172273&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk72/15
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0622cc/62212.htm?docid=172273&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk84/15
http://ingpro.propisi.net/DocumnetWebClient/ingpro.webclient.Main/FileContentServlet/propis/0622cc/62212.htm?docid=172273&encoding=%D0%8B%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0#zk73/16
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 -Одлука о организацији градских управа Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ 
бр.114/2020), 
 -Одлука о буџету Града Ниша за 2020. годину ("Сл. лист Града Ниша", број  
114/2020), 
 -Одлука о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Сл. лист 
Града Ниша", број 49/2005, 49/2006 и 83/2012-друга одлука), 
 -Одлука о мрежи jaвних предшколских установа на територији Града Ниша 
("Сл. лист Града Ниша", број 18/2019), 
 -Одлука о мрежи основних школа на територији Града Ниша ("Сл. лист 
Града Ниша", број 60/2011, 100/2014,9/2016 и 17/2018 ), 
 -Одлука о оснивању Јавне предшколске установе „Пчелица“ („Службени 
лист Града Ниша“ број 5/2018-пречишћен текст), 
 -Одлука о оснивању Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању („Службени лист Града Ниша“ број 66/2003, 40/2004, 
5/2005, 94/2010 и 138/2017), 
 - Одлука о  оснивању Народног универзитета Ниш („Службени лист Града 
Ниша“ број 65/2003, 5/2005, 94/2010, 138/2017 и 92/2020),  
 - Одлука о оснивању Установе Дечије одмаралиште „Дивљана“ Ниш 
(„Службени лист Града Ниша“, број 84/2009, 94/2010, 20/2011 и 26/2014). 
 
 

                                СЕКТОР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 
 
 Сектор за културу и информисање се образује за област културе; јавног 
информисања; вршење  оснивачких права и надзора над установама у области 
културе; обезбеђивањe средстава за заштиту и валоризацију културног наслеђа на 
територији Града Ниша; стручне послове везане за додељивање  награда и 
признања у области културе; финансијско праћење рада установа културе. 
 
 У Одсеку за културу, културно наслеђе и информисање обављају се 
следећи послови: планирање развоја делатности културе; припремање и 
спровођење стратешких докумената у области јавног информисања; 
обезбеђивање  услова за рад као и вршење  оснивачких права над установама у 
области културе; вршење надзора над законитошћу рада, праћење и 
обезбеђивање њиховог функционисања; расподелу средстава за суфинансирање 
програма и пројеката у области културе и вршење надзора над коришћењем тих 
средстава; припрема и израда нацрта прописа из надлежности Сектора и праћење 
спровођења тих прописа; међународну сарадњу у области културе; подстицањe 
развоја културног и уметничког стваралаштва; организовањe манифестација и 
јубилеја у области културе од значаја за Град; стручне, организационе и 
административно-техничке послове за потребе Савета за културно стваралаштво; 
развој културно-уметничког аматеризма на територији Града Ниша; обезбеђивањe  
услова за рад самосталних уметника; обезбеђивањe средстава за заштиту и 
валоризацију културног наслеђа на територији Града Ниша; стручне, 
административно-техничке и управно надзорне послове на подизању и одржавању 
споменика и спомен обележја; старањe о поклонима и легатима Града; стручне 
послове везане за додељивање  награда и признања у области културе; праћење, 
предлагање и спровођење мера ради остваривања јавног интереса у области 
јавног информисања; стручне послове везане за припрему и спровођење конкурса 
и јавних набавки у области јавног информисања. 
    У Одсеку за економско-финансијске послове обављају се следећи послови:  
учестовање у изради финасијског плана и годишњих и кварталних финансијских 
планова, распоређивању квота по програмима и корисницима средстава; учешће у 
припреми и реализацији Одлуке о буџету Града; припрема Програма капиталног 
инвестирања у нефинасијску имовину – машине и опрему за потребе установа у 
области културе; учешће у припреми документације за јавне набавке из 
надлежности сектора. 
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Особе за контакт у Сектору: 
 

Технички секретар 
Драгана Чоловић 
Телефон: 018/505-633; 
e-mail: Dragana.Colovic@gu.ni.rs  
Шеф Одсека за културу, културно наслеђе и информисање  
Марина Петровић 
Телефон: 018/505-634;  
e-mail:  Marina.Petrovic@gu.ni.rs 
Шеф Одсека за економско-финансијске послове  
Данко Стефановић 
Телефон: 018/505-634;  
e-mail:  Danko.Stefanovic@gu.ni.rs 

     
 ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕКТОР ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМИСАЊЕ 

 
 У Сектору  се  обављају поверени законом и послови утврђени прописима 

Града у складу са следећим законима и другим прописима: 

- Закон о култури ("Службени гласник РС", бр.72/09, 13/16, 30/16- исправка, 
6/2002 и 47/2021) 

- Закон о културним добрима ("Службени гласник РС", бр. 71/94, 52/11 и 
99/11)  

- Закон о старој и реткој библиотечкој грађи ("Службени гласник РС", 
бр.52/11) 

- Закон о издавању публикација ("Службени гласник РС", бр. 37/91, 
53/93,67/93, 48/94, 135/04, 101/05)  

- Закон о обавезном примерку публикација ("Службени гласник РС", бр. 
52/11)  

- Закон о задужбинама, фондовима и фондацијама ("Службени гласник РС", 
бр. 59/89 и 88/10) 

- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 116/08,124/12, 
14/2015 и 68/2015) 

- Закон о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/2016 и 
95/18-аутентично тумачење) 

- Закон о буџетском систему("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 
101/10,101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – 
др.закон, 103/2015 i 99/2016); 

- Закон о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 – 
др. закон ) 

- Закон о државној управи (“Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10 и 
99/2014) 

- Закон о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 
83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење) 

- Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени 
гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17) 

- Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања („Сл.гласник РС“, бр. 16/2016 и 8/2017) 

- Статут Града Ниша („Службени лист Града Ниша“ бр. 88/08, 143/16 и 18/19) 
- Одлука о Градској управи града Ниша („Службени лист Града Ниша“ број 

143/2016) 
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- Одлука о буџету Града Ниша за 2018. годину ("Службени лист Града Ниша", 
број 130/2017) 

- Одлука о манифестацијама и програмима у области културе од значаја за 
Град ("Службени лист Града Ниша", број 5/2018, 18/2019  и 18/2021). 

- Одлука о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и 
доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која 
самостално обављају   уметничку или другу делатност у виду занимања у 
области културе („Службени лист Града Ниша“ бр. 68/2012) 

- Одлука о подизању и одржавању споменика и спомен обележја на 
територији Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 44/2015). 

 
        СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 
 

      Сектор за омладину и спорт се образује за област унапређења омладинске 
политике и спорта, унапређења положаја младих, обезбеђивање услова за рад  
установа као и  вршење оснивачких права над установама преко којих се остварује 
јавни интерес у области омладинског сектора и спорта. 
      У Одсеку за спорт обављају се послови остваривања сарадње са свим 
субјектима омладинске политике  и спорта на нивоу града и  републике, 
подстицање и остваривање међународне сарадње у области омладинског сектора 
и спорта и промовисање омладинских  и спортских организација, удружења и 
савеза; планирање и обезбеђивање средстава за задовољавање потреба грађана 
у области спорта кроз финансирање и суфинансирање програма и пројеката 
спортских организација у областима спорта, као што су: спортска рекреација, 
предшколски и школски спорт, организовање спортских кампова, одржавања 
спортских такмичења и манифестација од значаја за град, учешће спортских 
организација у домаћим и европским клупским такмичењима и другим областима у 
складу са прописима; евидентирање, праћење и контрола коришћења средстава 
која Град обезбеђује за финансирање омладинских пројеката, као и задовољавање 
потреба грађана у области спорта; организацију доделе награда и признања за 
постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта; послове везане за 
стипендије ради спортског усавршавања категорисаних спортиста, посебно 
перспективних спортиста и програма спортских организација; израду предлога 
аката у другостепеном поступку по приговорима спортских организација на акта 
органа града; предузимање правних радњи за потребе судских и других поступака 
које пред судовима предузима Правобранилаштво Града Ниша; планирање 
распореда коришћења спортских објеката у власништву Града и праћење његове 
реализације; послови у вези одржавања спортске инфраструктуре у делу који се 
односи на машине и опреме; учешће у припреми и реализацији Одлуке о буџету 
Града; учешће у припреми документације за јавне набавке из надлежности сектора 
  У Канцеларији за младе обављају се следећи послови: израда локалне 
омладинске политике у области образовања, спорта, квалитетног коришћења 
слободног времена, повећања запослености, информисања, здравства, културе, 
израда локалног акционог плана за младе; унапређење сарадње са дијаспором и 
Србима у региону и предлажу мере праћење реализације програма омладинских 
организација и удружења. 
  Особa за контакт у Сектору: 
Технички секретар  
Смиљана Радојковић 
Телефон: 018/504 640; Факс: 018/504 524;      
e-mail: Smiljana.Radojkovic@gu.ni.rs 
 
        ПРОПИСИ КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ СЕКТОР ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 
- Закон о спорту („Сл. гласник РС", број 10/2016); 
- Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи 
интерес у области спорта („Сл. гласник РС", број 64/2016 и 18/2020); 
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-Правилник о спортским гранама од посебног значаја за РС(„Сл.гласник РС",број 
95/2016 и 17/2021); 
- Правилник о националној категоризацији спортова („Сл. гласник РС", број 
12/2017), ); 
- Правилник о спортским гранама и областима спорта у Републици Србији и 
спортским 
дисциплинама  у оквиру спортских грана и области спорта („Сл. гласник РС",бр. 
51/2016,95/2016, 59/2017, 84/2017 и 44/2018); 
- Правилник о надлежним националним спортским савезима за спортске гране и 
области спорта у Републици Србији („Сл. гласник РС", број 95/2016, 45/2018 и 
17/2021); 
- Правилник о националној категоризацији врхунских спортиста („Сл. гласник РС", 
број 123/2012 и 159/2020), на основу кога  Министарство омладине и спорта РС, 
преко Спортског савеза  Србије сваке године објављује категоризацију спортиста 
за текућу годину; 
- Одлука о усвајању програма развоја спорта за град Ниш 2016-2017.године („Сл. 
лист града Ниша", број 18/2016); 
- Одлукa о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у граду 
Нишу („Сл. лист града Ниша'', број 109/2018 - пречишћен текст и 36/2021);  
- Национална стратегија за младе ("Сл. гласник РС", број 55/2008); 
- Стратегија безбедности младих града Ниша ("Сл. лист града Ниша", број 
102/2013); 
- Одлука о младима  ("Сл. лист града Ниша", број 15/2013);  
- Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног 
интереса у областима омладинског сектора ("Сл. гласник РС", број 30/2018); 
- Закон о младима  ("Сл. гласник РС", број  50/2011); 
- Закон о удружењима  ("Сл. гласник РС", број 51/2009 и 99/2011- други закон ); 
 

 
3. ОПИС ФУНКЦИЈА СЛУЖБЕНИКА  НА ПОЛОЖАЈУ 

 
 Градском управом за друштвене делатности у складу са Одлуком о 
организацији градских управа Града Ниша руководe вршилац дужности 
начелника Градске управе за друштвене делатности Миљан Ћирковић и 
вршилац дужности заменика начелника Градске управе за друштвене 
делатности Павлина Михајленко. 
Телефон: (018) 504-477 
                  (018) 505-633 
e-mail: Drustvene.delatnosti@gu.ni.rs    
  

У складу са Одлуком о организацији Градских управа Града Ниша и Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у Градској управи за органе града и 
грађанска стања, Градској управи за финансије, Градској управи за 
грађевинарство, Градској управи за комуналне делатности и инспекцијске послове, 
Градској управи за друштвене делатности, Градској управи за имовину и одрживи 
развој, Канцеларији за локални економски развој, Правобранилаштву града ниша, 
Канцеларији заштитника грађана, Буџетској инспекцији града ниша и Служби за 
интерну ревизију органа и служби града Ниша начелник Градске управе за 
друштвене делатности обавља следеће послове: Руководи и координира радом 
Градске управе за друштвене делатности; планира, усмерава и надзире рад 
Градске управе за друштвене делатности; усклађује рад организационих јединица 
Градске управе за друштвене делатности и обезбеђује њено функционисање као 
јединственог органа; одлучује о правима, обавезама и дужностима из радних 
односа службеника у Градској управи за друштвене делатности; остварује сарадњу 
организационих јединица у оквиру Градске управе за друштвене делатности; прати 
и предузима мере које се односе на област људских ресурса; анализира 
оптималне могућности коришћења расположивих знања и способности кадрова, у 
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складу са планираним потребама у поступку израде кадровског плана и 
предлагања правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у Градској управи за друштвене делатности; успоставља и развија систем 
финасијског управљања и контроле;остварује сарадњу са другим органима и 
министарствима, обавља и друге послове у складу са законом, Статутом града, 
одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника. 
       Заменик начленика Градске управе за друштвене делатности обавља следеће 
послове: замењује начелника Градске управе за друштвене делатности у случају 
његове одсутности или спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, 
Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и Градоначелника; 
руководи и усклађује рад Градске управе за друштвене делатности; остварује 
сарадњу организационих јединица у оквиру Градске управе за друштвене 
делатности; успоставља и развија систем финасијског управљања и контроле; 
остварује сарадњу са другим органима и министарствима; обавља и друге послове 
у складу са законом, Статутом града, одлукама Скупштине града, Градског већа и 
Градоначелника. 
 

 Радом сектора руководе руководиоци сектора, радом одсека руководи шеф 
одсека, а радом групе координатор групе.  
 

4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 
 

Рад Градске управе за друштвене делатности је доступан јавности, што 
је регулисано чланом 10. Одлуке о организацији градских управа Града Ниша, 
којим је прописано: „Градска управа обезбеђује јавност рада: давањем 
информација и обавештавањем јавности и медија о обављању послова из свог 
делокруга, о свим променама које су у вези са организацијом, пословима, 
радним временом и другим променама у организацији и њиховом раду“.  

Начелник Градске управе даје информације о раду Градске управе 
средствима јавног информисања, а у ту сврху, може овластити и друго лице из 
делокруга одговарајуће организационе јединице Градске управе“.  
 Статут Града Ниша и Одлука о организацији градских управа могу се  наћи 
на званичној веб презентацији Града Ниша: www.ni.rs  
      Информације о раду начелника, руководиоца организационих јединица и 
запослених доступне су јавности према закону којим се уређује слободан 
приступ информацијама од јавног значаја и закона о заштити података о 
личности. 

 
5.СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
    Под информацијама од јавног заначаја, у смислу Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 
104/09 и 36/10) подразумевају се информације којима располажу органи јавне 
власти, настале у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржане у 
одређеном документу, а односе се на све оно о чему јавност има оправдан 
интерес да зна. 
          У претходном периоду од Градске управе за друштвене делатности је 
тражен већи број информација везаних за област социјалне заштите, спорта, 
културе и информисања и послова везаних за рад просветне инспекције. 
 

6.ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 
 

 У складу са Одлуком о организацији градских управа града Ниша, Градска 
урпава за друштвене делатности образован је за обављање следећих послова: 
 
Градска управа за друштвене делатности образује се за 

област: друштвене бриге о деци, социјалне и борачко-инвалидске заштите, 
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заштите права избеглих, интерно расељених и лица из реадмисије, образовања 
и васпитања, културе и информисања, омладине и превентивног деловања у 
области ризичног понашања младих и спорта као и друштвене бриге за 
здравље на територији Града, послове заштите права пацијената и 
осигураника, послове омладине и спорта и инспекцијске послове. 

У Управи за друштвене делатности обављају се следећи послови: стручни, 
административни и други послови везани за припрему, расписивање и 
спровођење јавних конкурса за пројекте, програме и стипендије из надлежности 
управе и јавних набавки из надлежности Управе; обезбеђује услове за рад и 
врши надзор над законитошћу рада установа из области образовања, културе, 
омладине, спорта, социјалне заштите, примарне здравствене заштите и дечијег 
одмаралишта, чији је оснивач Град а из надлежности Управе; вођење 
првостепеног управног поступка у области друштвене бриге о деци, социјалне и 
борачко-инвалидске заштите и области финансијске подршке породици са 
децом; обезбеђивање средстава за финансирања програмских активности за 
удружења особа са инвалидитетом и удружења борачко-инвалидске заштите, 
као и контрола над наменским трошењем тих средстава; послови регресирања 
трошкова исхране у продуженом боравку за децу основношколског узраста и 
трошкова боравка у дечијем одмаралишту чији је оснивач Град; послови у вези 
остваривања права из области социјалне заштите а на основу прописа којима 
се уређује област социјалне заштите; послови друштвене бриге за здравље на 
територији града; кадровску обезбеђеност и финансирање других законом 
дефинисаних потреба примарног здравства; примена и праћење реализације 
Програма друштвене бриге за здравље на територији града; подстицање 
активности на омасовљавању добровољног давања крви; подстицање мера и 
активности за унапређење здравствено-васпитног рада на превенцији 
злоупотребе опојних средстава код свих слојева становништва; послови 
праћења и обезбеђења рада мртвозорске службе на територији града; послови 
заштите права пацијената и права осигураника; прати стање и потребе у 
области предшколског васпитања и образовања и основног и средњег 
образовања и васпитања; планира мрежу предшколских установа и основних 
школа; финансира део економске цене услуга установа у области 
предшколског, основног и средњег образовања за трошкове за које се у складу 
са законом средства обезбеђују у буџету Града; финансира делатности 
установа у области образовања и васпитања чији је оснивач Град, као 
индиректних корисника буџета Града; припрема Програм капиталног 
инвестирања у нефинансијску имовину-машине и опрему за потребе установа у 
области образовања и васпитања; реализује мере подстицаја развоја 
талентованих ученика и студената; припрема и израда нацрта аката из 
надлежности управе и прати спровођење тих аката; даје мишљења у поступку 
избора педагошког и андрагошког асистента; издаје потврде о просеку примања 
по члану домаћинства за конкурисање за ученичке и студентске стипендије и 
кредите и за смештај у домове ученика средњих школа и студената; именује 
сталне чланове Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, 
здравствене и социјалне подршке детету и ученику; планирања развој 
делатности културе, обезбеђује средстава за задовољавање потреба у области 
културе и надзор над коришћењем тих средстава; подстицаја развоја културног 
и уметничког стваралаштва на територији Града; обезбеђивања и расподеле 
средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
културе од значаја за Град и надзор над коришћењем тих средстава; 
међународне сарадње у области културе; подстицање развоја културно-
уметничког аматеризма и удружења у култури; праћење стања у области 
заштите и очувања непокретног, покретног и нематеријалног културног наслеђа 
на територији Града Ниша и обезбеђивање услова за валоризацију културног 
наслеђа; подстицање и праћење рада удружења младих и спортских удружења 
на територији Града и стварање услова за активно учешће, изградњу и јачање 
њихових капацитета; евидентирање, праћење и контрола коришћења средстава 
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којима Град финансира пројекте и програме из области омладине и спорта, 
предшколског и школског спорта, одржавања такмичења и манифестација од 
значаја за Град у овим областима; израда финансијског плана у процедури 
припреме буџета Града по функцијама из надлежности Управе и праћење 
реализације,законитог и наменског коришћења тих средстава; израда плана 
јавних набавки и учешће у спровођењу поступака јавних набавки из 
надлежности секретаријата; стручни и административно-технички послови за 
потребе првостепене лекарске комисије у области борачко-инвалидске заштите, 
за потребе лекарске комисије за утврђивање права на одсуство са рада ради 
посебне неге детета и за потребе интерресорне комисије, комисије за подстицај 
развоја талентованих ученика и студената и Савета за здравље града Ниша. 

У Управи се обављају, као поверени, послови инспекцијског надзора, у складу 
са законом. 

У управи се образује Канцеларија за младе. Канцеларија за младе је 
унутрашња организациона јединица у саставу Управе у којој се обављају 
послови сарадње са свим субјектима из области омладине и подстицање 
остваривања међународне сарадње у области омладине. 

У Управи се образује Канцеларија за избеглице и миграције у којој се 
обављају послови остваривања права и збрињавања избеглица и интерно 
расељених лица, лица у реадмисији и репатријацији и миграната а у складу са 
прописима којима се регулишу њихова права; 

Управа обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима. 
 

7. УСЛУГЕ КОЈЕ ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖА 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 
 Градска управа за друштвене делатости развоја, пружа  услуге издавања 
уверења о просечном месечном приходу по члану породичног домаћинства, а 
ради остваривања права на ученички, односно, студентски кредит и стипендију. 
Такође издаје и уверења  о просечном месечном приходу по члану породичног 
домаћинства ради  конкурса за смештај у домове ученика и студентске домове.  

  Услуге које пружа Сектор за културу и информисање односе се на 
плаћање доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 
здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално 
обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области културе. 
 Реч је о следећим услугама: 
 

- Пружање информација које се односе на утврђивање права на плаћање 
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 
здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално 
обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области 
културе; 

- Издавање Решења којим се утврђује  право  на уплату доприноса за 
пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање. 

 
Административни поступци који се обављају у Сектору за социјалну и здравствену 
заштиту су: 
- Остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, 
- Остваривање права на потпуно регресирање трошкова боравка у предшколској 
установи „Пчелица“ Ниш, 
- Остваривање права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне 
неге детета, 
- Остваривање права на родитељски додатак мајке за прво, друго, треће и четврто 
дете, 
- Остваривање права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете, 
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- Остваривање права на новчану помоћ за дупле близанце, тројке и четворке, 
- Остваривање права на родитељски додатак за оца, 
- Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција, 
- Остваривање права на једнократну новчану помоћ незапосленој породиљи, 
- Остваривање права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за 
децу са сметњама у развоју, 
- Остваривање права на накнаду дела трошкова боравка деце у предшколској 
установи чији је оснивач друго правно или физичко лице, 
- Остваривање права на субвенцију за запошљавање трудница на територији 
града Ниша. 
- Остваривање права на личну инвалиднину војних и цивилних инвалида рата, 
- Остваривање права на додатак за негу и помоћ војних и цивилних инвалида рата, 
- Остваривање права наортопедски додатак војних и цивилних инвалида рата, 
- Остваривање права на ортопедска и друга помагала, 
- Остваривање права на накнаду за време незапослености за војне инвалиде од I-
IV групе, 
- Остваривање права на месечно новчано примање за незапослене од V-X групе, 
- Остваривање права на бесплатну и повлашћену вожњу, 
- Остваривање права на путничко моторно возило, 
- Остваривање права на борачки додатак, 
- Оставривање права на породичну инвалиднину чланова умрлог војног инвалида, 
- Остваривање права на породичну и увећану породичну инвалиднину по палом 
борцу, 
- Остваривање права на месечно новчано примање, 
- Оставривање права на додатак за негу, 
- Остваривање права на породични додатак, 
- Остваривање права на накнаду трошкова смештаја у установе социјалне 
заштите, 
- Остваривање права на накнаду погребних трошкова, 
- Остваривање права на помоћ у случају смрти, 
- остваривање права на дечији додатак, 
- стицање статуса енергетски угроженог купца. 
- остваривања права на бесплатан градски и приградски превоз (вожњу) 
- остваривања права на коришћење посебно обележених паркинг места за возила 
особа са инвалидитетом на јавним паркиралиштима на територији Града Ниша; 
- остваривања права нанакнаду трошкова за вантелесну оплодњу 
- остваривања права угроженог купца топлотне енергије 
 

8.ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 
 

 Опште информације: 
 Захтеви се подносе у Градском услужном центру, ул. Николе Пашића бр.24, 

Ниш и на шалтеру у улици Наде Томић 13, у времену од 7.30 до 15.30 сати или 
поштом. 

Запослени  је дужан да, одмах по пријему предмета, прегледа предмет и 
обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у 
коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање 
подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 8 дана од дана пријема 
захтева. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у прописаном року oд 8 
дана, захтев се одбацује.   

Уверење по захтеву уз који је приложена комплетна документација по 
правилу се издаје истог или наредног дана од дана подношења захтева са 
комплетном документацијом и прибављања доказа по службеној дужности, a 
најкасније у законском року од 30 дана. 
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9.ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

 У току 2020. године издато је око 2.500 уверења о просечним примањима по 
члану домаћинства ради остваривања права на смештај у домове ученика 
средњих школа и студентске домове и ради конкурисања за ученичке или 
студентске кредите и стипендије. 

     Поступак пружања услуга Сектор за омладину и спорт детаљно је приказан у 
Регистру административних поступака града Ниша,  за сваку од услуга које су 
садржане у Правилнику о рационализацији рада градских управа и служби Града  
(„Службени лист града Ниша“, број 26/2010). 
 До дана ажурирања Информатора о раду Сектора за културу и 
информисање у 2021. години, Сектор за културу и информисање примио је пет 
захтева за остваривање права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која су стекла статус 
лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у 
области културе. 
 

 
10.ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 

   
    Подаци о средствима планираним на позицијама Градске управе за друштвене 
делатности садржани су у Одлуци о буџету града Ниша за 2021. годину ("Сл. 
лист Града Ниша", број 114/2020). 
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осталих 
извора  

Укупна јавна 
средства  

     
     

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
     8      

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
        

 8.01     
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

        
  2002    

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
        

  2002-0001    
Функционисање основних школа 

        
   912  

 
Основно образовање 

        
    107 4630 Трансфери осталим нивоима власти 494.000.000 

 
494.000.000 

     
     4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 470.400.000 

 
470.400.000 

     
      

Ова апропријација намењена је за: 
        

     

 

 - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, 
јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по 
уговору, специјализоване услуге, материјал)  449.400.000 

 
449.400.000 

     
     4130 Накнаде у натури 56.525.000 

 
56.525.000 

     
     4131 Накнаде у натури 56.525.000 

 
56.525.000 

     
     4140 Социјална давања запосленима 11.460.000 

 
11.460.000 

     
     4143 Отпремнине и помоћи 2.080.000 

 
2.080.000 

     
     4144 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 
и друге помоћи запосленом 9.380.000 

 
9.380.000 

     
     4150 Накнаде трошкова за запослене 33.680.000 

 
33.680.000 

     
     4151 Накнаде трошкова за запослене 33.680.000 

 
33.680.000 

     
     4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  29.245.000 

 
29.245.000 

     
     4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  29.245.000 

 
29.245.000 

     
     4210 Стални трошкови 264.100.000 

 
264.100.000 

     
     4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 5.740.000 

 
5.740.000 
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     4212 Енергетске услуге 227.098.000 
 

227.098.000 
     

     4213 Комуналне услуге 22.532.000 
 

22.532.000 
     

     4214 Услуге комуникација 4.750.000 
 

4.750.000 
     

     4215 Трошкови осигурања 3.980.000 
 

3.980.000 
     

     4220 Трошкови путовања 6.340.000 
 

6.340.000 
     

     4221 Трошкови службених путовања у земљи 4.040.000 
 

4.040.000 
     

     4222 Трошкови службених путовања у иностранство 280.000 
 

280.000 
     

     4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 270.000 
 

270.000 
     

     4224 Трошкови путовања ученика 1.750.000 
 

1.750.000 
     

     4230 Услуге по уговору 13.350.000 
 

13.350.000 
     

     4231 Административне услуге 140.000 
 

140.000 
     

     4232 Компјутерске услуге 2.600.000 
 

2.600.000 
     

     4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 6.950.000 
 

6.950.000 
     

     4234 Услуге информисања 640.000 
 

640.000 
     

     4235 Стручне услуге 2.320.000 
 

2.320.000 
     

     4239 Остале опште услуге 700.000 
 

700.000 
     

     4240 Специјализоване услуге 8.930.000 
 

8.930.000 
     

     4243 Медицинске услуге 550.000 
 

550.000 
     

     4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 780.000 
 

780.000 
     

     4249 Остале специјализоване услуге 7.600.000 
 

7.600.000 
     

     4260 Материјал 18.965.000 
 

18.965.000 
     

     4261 Административни материјал 4.615.000 
 

4.615.000 
     

     4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 2.940.000 
 

2.940.000 
     

     4264 Материјали за саобраћај 570.000 
 

570.000 
     

     4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3.540.000 
 

3.540.000 
     

     4268 Материјали  за одржавање хигијене и угоститељство 5.780.000 
 

5.780.000 
     

     4269 Материјали за посебне намене 1.520.000 
 

1.520.000 
     

     4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.560.000 
 

1.560.000 
     

     4821 Остали порези 560.000 
 

560.000 
     

     4822 Обавезе таксе 1.000.000 
 

1.000.000 
     

     4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.245.000 
 

5.245.000 
     

     4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.245.000 
 

5.245.000 
          4250  - Текуће поправке и одржавање          21.000.000 

 
21.000.000 
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     4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 15.700.000 
 

15.700.000 
          4252 Текуће поправке и одржавање опреме 5.300.000 

 
5.300.000 

          4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 23.600.000 
 

23.600.000 
          5120  - Машине и опрема                          23.600.000 

 
23.600.000 

          5122 Административна опрема 16.081.000 
 

16.081.000 
          5125 Медицинска и лабораторијска опрема 70.000 

 
70.000 

          5126 Опрема за образовање 3.613.000 
 

3.613.000 
          5128 Опрема за јавну безбедност 1.399.500 

 
1.399.500 

     
     5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 2.436.500 

 
2.436.500 

     
      

Извори финансирања за функцију 912:       
     

     01 Општи приходи и примања буџета 494.000.000 
 

494.000.000 
     

      
Функција 912: 494.000.000 0 494.000.000 

     
      

Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 494.000.000 
 

494.000.000 
     

      
Свега за Програмску активност 2002-0001: 494.000.000 0 494.000.000 

     
      

Извори финансирања за Програм 9: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 494.000.000   494.000.000 
     

      
Свега за Програм 9: 494.000.000 0 494.000.000 

     
  2003    

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ 
        

  2003-0001    
Функционисање средњих школа 

        
   920  

 
Средње образовање  

            108 4630 Трансфери осталим нивоима власти 254.000.000 
 

254.000.000 
          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 233.600.000 

 
233.600.000 

           
Ова апропријација намењена је за: 

        

     

 

 - Текући расходи (социјална давања, накнаде за запослене, 
јубиларне награде, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по 
уговору, специјализоване услуге, материјал)  222.070.000 

 
222.070.000 

     
     4130 Накнаде у натури 27.600.000 

 
27.600.000 

     
     4131 Накнаде у натури 27.600.000 

 
27.600.000 

     
     4140 Социјална давања запосленима 7.580.000 

 
7.580.000 

     
     4143 Отпремнине и помоћи 2.480.000 

 
2.480.000 
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     4144 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 
и друге помоћи запосленом 5.100.000 

 
5.100.000 

     
     4150 Накнаде трошкова за запослене 24.140.000 

 
24.140.000 

     
     4151 Накнаде трошкова за запослене 24.140.000 

 
24.140.000 

     
     4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  20.100.000 

 
20.100.000 

     
     4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  20.100.000 

 
20.100.000 

     
     4210 Стални трошкови 108.165.000 

 
108.165.000 

     
     4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 3.920.000 

 
3.920.000 

     
     4212 Енергетске услуге 87.420.000 

 
87.420.000 

     
     4213 Комуналне услуге 11.125.000 

 
11.125.000 

     
     4214 Услуге комуникација 2.620.000 

 
2.620.000 

     
     4215 Трошкови осигурања 3.080.000 

 
3.080.000 

     
     4220 Трошкови путовања 2.600.000 

 
2.600.000 

     
     4221 Трошкови службених путовања у земљи 2.320.000 

 
2.320.000 

     
     4222 Трошкови службених путовања у иностранство 230.000 

 
230.000 

     
     4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50.000 

 
50.000 

     
     4230 Услуге по уговору 7.635.000 

 
7.635.000 

     
     4231 Административне услуге 310.000 

 
310.000 

     
     4232 Компјутерске услуге 1.655.000 

 
1.655.000 

     
     4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 3.050.000 

 
3.050.000 

     
     4234 Услуге информисања 630.000 

 
630.000 

     
     4235 Стручне услуге 1.360.000 

 
1.360.000 

     
     4239 Остале опште услуге 630.000 

 
630.000 

     
     4240 Специјализоване услуге 5.230.000 

 
5.230.000 

     
     4243 Медицинске услуге 1.750.000 

 
1.750.000 

     
     4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 70.000 

 
70.000 

     
     4249 Остале специјализоване услуге 3.410.000 

 
3.410.000 

     
     4260 Материјал 14.315.000 

 
14.315.000 

     
     4261 Административни материјал 2.475.000 

 
2.475.000 

     
     4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 1.860.000 

 
1.860.000 

     
     4264 Материјали за саобраћај 650.000 

 
650.000 

     
     4266 Материјали за образовање, културу и спорт 2.730.000 

 
2.730.000 

     
     4268 Материјали  за одржавање хигијене и угоститељство 5.550.000 

 
5.550.000 
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     4269 Материјали за посебне намене 1.050.000 
 

1.050.000 
     

     4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 505.000 
 

505.000 
     

     4821 Остали порези 110.000 
 

110.000 
     

     4822 Обавезе таксе 395.000 
 

395.000 
     

     4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.200.000 
 

4.200.000 
     

     4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.200.000 
 

4.200.000 
          4250  - Текуће поправке и одржавање          11.530.000 

 
11.530.000 

          4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 7.880.000 
 

7.880.000 
          4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3.650.000 

 
3.650.000 

          4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 20.400.000 
 

20.400.000 
          5110  - Зграде и грађевински објекти         10.000.000 

 
10.000.000 

          5112 Изградња зграда и објеката 
  

0 
          5113 Капитално одржавање зграда и објеката 7.039.200 

 
7.039.200 

          5114 Пројектно планирање 2.960.800 
 

2.960.800 
          5120  - Машине и опрема                          10.400.000 

 
10.400.000 

          5121 Опрема за саобраћај 0 
 

0 
          5122 Административна опрема 7.540.000 

 
7.540.000 

          5125 Медицинска и лабораторијска опрема 0 
 

0 
          5126 Опрема за образовање 1.795.000 

 
1.795.000 

          5128 Опрема за јавну безбедност 550.000 
 

550.000 
     

     5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 515.000 
 

515.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 920:       

     
     01 Општи приходи и примања буџета 254.000.000 

 
254.000.000 

     
      

Функција 920: 254.000.000 0 254.000.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 254.000.000 

 
254.000.000 

     
      

Свега за Програмску активност 2003-0001: 254.000.000 0 254.000.000 
     

      
Извори финансирања за Програм 10: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 254.000.000   254.000.000 

     
      

Свега за Програм 10: 254.000.000 0 254.000.000 
     

  0901   
 

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
          0901-0001    

Једнократне помоћи и други облици помоћи 
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   020  
 

Старост 
        

    109 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 17.700.000 
 

17.700.000 
     

      
Ова апропријација намењена је за: 

              
 - Помоћ у кући 15.600.000 

 
15.600.000 

     
     

 

-Финансирање припремања и допремања хране за стара изнемогла 
лица 2.100.000 

 
2.100.000 

     
     4728 Накнаде из буџете за становање и живот 17.700.000 

 
17.700.000 

     
      

Извори финансирања за функцију 020:       
     

     01 Општи приходи и примања буџета 17.700.000   17.700.000 
     

      
Функција 020: 17.700.000 0 17.700.000 

     
   040   

Породица и деца 
            110 4210 Стални трошкови 50.000 

 
50.000 

          4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 10.000 
 

10.000 
          4212 Енергетске услуге 40.000 

 
40.000 

     
    111 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 278.281.000 

 
278.281.000 

     
      

Ова апропријација намењена је за: 
             4729  - Једнократна новчана помоћ 48.000.000 

 
48.000.000 

          4729  - Интервентна новчана помоћ 6.500.000 
 

6.500.000 
     

     4728 
 - Делимично, односно потпуно ослобађање од плаћања стамбено-
комуналних услуга   105.000.000 

 
105.000.000 

          4723  - Бесплатна ужина за децу основношколског узраста 31.000.000 
 

31.000.000 
     

     4723 
 - Бесплатна ужина за ученике са сметњама у развоју у школама за 
основно и средње образовање у Нишу  2.200.000 

 
2.200.000 

     
     4723 

 - Регресирање трошкова боравка деце у дечијем одмаралишту 
Дивљана 1.000 

 
1.000 

     
     4723 

 - Регресирање трошкова исхране у продуженом боравку за децу 
основношколског узраста до 10 година старости 15.000.000 

 
15.000.000 

          4729  - Једнократна новчана помоћ за незапослене породиље 30.000.000 
 

30.000.000           

     4728  - Социјално становање у заштићеним условима  1.800.000 
 

1.800.000 
          4726  - Трошкови бесплатног сахрањивања  3.000.000 

 
3.000.000 

     
     4729  - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 01) 3.165.000 

 
3.165.000 

     
     4729  - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 13) 29.915.000 

 
29.915.000 

     
     4729  - Помоћ избеглим и расељеним лицима (извор 07) 2.700.000 

 
2.700.000 
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     4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 48.201.000 
 

48.201.000 
     

     4726 Накнаде из буџета у случају смрти 3.000.000 
 

3.000.000 
     

     4728 Накнаде из буџета за становање и живот 106.800.000 
 

106.800.000 
     

     4729 Остале накнаде из буџета 120.280.000 
 

120.280.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Општи приходи и примања буџета 245.716.000 
 

245.716.000 
          07 Трансфери од других нивоа власти 2.700.000 

 
2.700.000 

     
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29.915.000   29.915.000 

     
      

Функција 040: 278.331.000 0 278.331.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001: 

             01 Општи приходи и примања буџета 263.416.000 
 

263.416.000 
          07 Трансфери од других нивоа власти 2.700.000 

 
2.700.000 

     
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 29.915.000 

 
29.915.000 

     
     

 
Свега за Програмску активност 0901-0001: 296.031.000 0 296.031.000 

     
  

0901-0002 
  

 

Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте 
смештаја 

        
   070  

 

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 
на другом месту 

            112 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 20.000 
 

20.000 
           

Ова апропријација намењена је за: 
             4723  - спречавање сексуалног насиља над децом 10.000 

 
10.000 

          4728  - Помоћ жртвама трговине људима 10.000 
 

10.000 
          4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 10.000 

 
10.000 

     
     4728 Накнаде из буџета за становање и живот 10.000   10.000 

     
      

Извори финансирања за функцију 070: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 20.000   20.000 
     

      
Укупно за функцију 070: 20.000 0 20.000 

     
     

 
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:       

     
     01 Општи приходи и примања буџета 20.000 

 
20.000 

     
      

Свега за Програмску активност 0901-0002: 20.000 0 20.000 
     

  0901-0003    
Дневне услуге у заједници 
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   010  
 

Болест и инвалидност 
            113 4810 Дотације невладиним организацијама 27.000.000 

 
27.000.000 

          4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 27.000.000 
 

27.000.000 
           

Ова апропријација намењена је за: 
              

 - финансирање социјално-хуманитарних организација  22.000.000 
 

22.000.000 
     

      
 - финансирање удружења у области борачко-инвалидске заштите 5.000.000   5.000.000 

     
      

Извори финансирања за функцију 010: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 27.000.000 
 

27.000.000 
     

     
 

Функција 010: 27.000.000 0 27.000.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 27.000.000 

 
27.000.000 

     
      

Свега за Програмску активност 0901-0003: 27.000.000 0 27.000.000 
     

  0901-0004    
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге 

        
   090   

 
Социјална заштита некласификована на другом месту 

            114 4240 Специјализоване услуге 17.270.000 
 

17.270.000 
          4249 Остале специјализоване услуге 17.270.000 

 
17.270.000 

           
Ова апропријација намењена за: 

              
 - имплементацију акционог плана за Роме 10.000.000 

 
10.000.000 

           
 - Акција запошљавања Рома у Нишу 1.450.000 

 
1.450.000 

           
 - Акција запошљавања Рома у Нишу из извора 13 5.820.000 

 
5.820.000 

         115 4630 Трансфери осталим нивоима власти 53.640.000 
 

53.640.000 
          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 53.640.000 

 
53.640.000 

     
     

 

Ова апропријација намењена је за Установа Центар за социјални 
рад "Свети Сава" Ниш        

     
      

Извори финансирања за функцију 090: 
             01 Општи приходи и примања буџета 65.090.000 

 
65.090.000 

     
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.820.000 

 
5.820.000 

     
      

Функција 090: 70.910.000 0 70.910.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0004: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 65.090.000 

 
65.090.000 

     
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.820.000   5.820.000 

     
     

 
Свега за Програмску активност 0901-0004: 70.910.000 0 70.910.000 
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  0901-0005    
Подршка реализацији програма Црвеног крста 

        
   070  

 

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 
на другом месту 

        
    116 4810 Дотације невладиним организацијама 7.000.000 

 
7.000.000 

     
     4811 

Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ 
домаћинствима 7.000.000 

 
7.000.000 

     
     

 
Ова апропријација намењена је за: 

        
      

- програмске активности Црвеног крста Ниш 7.000.000 
 

7.000.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 070:       

     
     01 Општи приходи и примања буџета 7.000.000   7.000.000 

     
      

Функција 070: 7.000.000 0 7.000.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 7.000.000 

 
7.000.000 

     
      

Свега за Програмску активност 0901-0005: 7.000.000 0 7.000.000 
     

  0901-0006    
Подршка деци и породицама са децом 

           040  
 

Породица и деца 
        

    117 4230 Услуге по уговору 1.000.000 
 

1.000.000 
     

     4232 Kомпјутерске услуге 300.000 
 

300.000 
     

     4235 Стручне услуге 700.000 
 

700.000 
     

               
    118 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 188.500.000 

 
188.500.000 

           
Ова апропријација намењена је за: 

             4723  - Једнократна новчана помоћ за прворођено дете          25.000.000 
 

25.000.000 
          4723  - Право на помоћ за опрему за новорођенче  35.000.000 

 
35.000.000 

          4723  - Новчана помоћ за дупле близанце, тројке и четворке                                                       19.000.000 
 

19.000.000 
          4723  - Пакети за ђаке прваке 1.000.000 

 
1.000.000 

     
     4723 

 - Накнада дела трошкова боравка деце у предшколским установама 
чији је оснивач друго правно или физичко лице 105.000.000 

 
105.000.000 

     

     
4723 

 - финансирање припремања и допремања хране за децу ометену у 
развоју за кориснике услуга Центар за пружање услуга социјалне 
заштите "Мара" Ниш 3.500.000 

 
3.500.000 

          4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 188.500.000 
 

188.500.000 
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    119 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 
 

200.000 
     

     4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000 
 

200.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 040:       

     
     01 Општи приходи и примања буџета 189.700.000   189.700.000 

     
     

 
Функција 040: 189.700.000 0 189.700.000 

     
      

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 189.700.000 
 

189.700.000 
     

      
Свега за Програмску активност 0901-0006: 189.700.000 0 189.700.000 

     
  0901-0007    

Подршка рађању и родитељству 
        

   040  
 

Породица и деца 
        

    120 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.000.000 
 

4.000.000 
     

     4723 Накнаде из буџета за децу и породицу 4.000.000 
 

4.000.000 
     

     
 

Ова апропријација намењена је за новчану помоћ за поступак 
вантелесне оплодње 

        
    121 4810 Дотације невладиним организацијама 1.500.000 

 
1.500.000 

     
     4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 1.500.000 

 
1.500.000 

     
     

 

Ова апропријација намењена је за чланарину за чланство Удружења 
"Покрет за децу три плус"       

     
     

 
Извори финансирања за функцију 040: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 5.500.000   5.500.000 

     
     

 
Функција 040: 5.500.000 0 5.500.000 

     
      

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 5.500.000 
 

5.500.000 
     

      
Свега за Програмску активност 0901-0007: 5.500.000 0 5.500.000 

     
  0901-0008    

Подршка особама са инвалидитетом 
        

   010  
 

Болест и инвалидност 
        

    122 4230 Услуге по уговору 764.092 
 

764.092 
     

     4235 Стручне услуге (Јавни радови)  извор 13 366.092 
 

366.092 
     

     4235 Стручне услуге (Јавни радови)  извор 07 398.000 
 

398.000 
     

    123 4240 Специјализоване услуге 100.000 
 

100.000 
     

     4249 Остале специјализоване услуге 100.000 
 

100.000 
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Ова апропријација намењена је за израду Стратегије 
приступачности Града Ниша за период 2021-2030 

            124 4260 Материјал 200.000 
 

200.000 
          4269 Материјали  за посебне намене 200.000 

 
200.000 

           
Ова апропријација намењена је за инвалидску паркирну карту 

            125 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 41.800.000 
 

41.800.000 
           

Ова апропријација намењена је за: 
             4721 -  борачко-инвалидску заштиту 800.000 

 
800.000 

          4728  - услуге персоналне асистенције 30.000.000 
 

30.000.000 
          4728  - услуге Лични пратиоци деце 11.000.000 

 
11.000.000 

          4721 Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 800.000 
 

800.000 
     

     4728 Накнаде из буџета за становање и живот 41.000.000 
 

41.000.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 010:       

     
     01 Општи приходи и примања буџета 42.100.000 

 
42.100.000 

     
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 366.092 

 
366.092 

     
     07 Трансфери од других нивоа власти 398.000 

 
398.000 

     
      

Функција 010: 42.864.092   42.864.092 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008: 

             01 Општи приходи и примања буџета 42.100.000 
 

42.100.000 
          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 366.092 

 
366.092 

     
     07 Трансфери од других нивоа власти 398.000 

 
398.000 

     
      

Свега за Програмску активност 0901-0008: 42.864.092   42.864.092 
     

  0901-5125    
Изградња ограде у Дечијем одмаралишту "Дивљана" 

        
   040  

 
Породица и деца 

            126 5110 Зграде и грађевински објекти 65.050 
 

65.050 
           

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 65.000 
 

65.000 
          5113 Капитално одржавање зграда и објеката 65.000   65.000 
     

      
 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 50 

 
50 

     
     5113 Капитално одржавање зграда и објеката 50 

 
50 

     
      

Извори финансирања за функцију 040:       
          01 Општи приходи и примања буџета 65.000 

 
65.000 

     
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50   50 
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Функција 040: 65.050 0 65.050 
     

      
Извори финансирања за Пројекат 0901-5125: 

             01 Општи приходи и примања буџета 65.000 
 

65.000 
     

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 50   50 
     

      
Свега за Пројекат 0901-5125: 65.050 0 65.050 

     
  0901-7126    

Народна кухиња 
        

   070  
 

Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована 
на другом месту 

        
    127 4720 Накнада за социјалну заштиту из буџета 31.000.000 

 
31.000.000 

     
     4728 Накнаде из буџета за становање и живот 31.000.000   31.000.000 

     
      

Извори финансирања за функцију 070: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 31.000.000 
 

31.000.000 
     

      
Функција 070: 31.000.000 0 31.000.000 

     
      

Извори финансирања за Пројекат 0901-7126: 
             01 Општи приходи и примања буџета 31.000.000   31.000.000 

     
      

Свега за Пројекат 0901-7126: 31.000.000 0 31.000.000 
     

  0901-7127    
Прихватилиште за децу и младе 

           090   
 

Социјална заштита некласификована на другом месту 
            128 4630 Трансфери осталим нивоима власти 14.700.000 

 
14.700.000 

          4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 14.700.000 
 

14.700.000 
     

     
 

Ова апропријација намењена је за Дом за децу и омладину "Душко 
Радовић" Ниш       

     
      

Извори финансирања за функцију 090: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 14.700.000 
 

14.700.000 
     

     
 

Функција 090: 14.700.000 0 14.700.000 
     

      
Извори финансирања за Пројекат 0901-7127: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 14.700.000   14.700.000 

     
      

Свега за Пројекат 0901-7127: 14.700.000 0 14.700.000 
     

      
Извори финансирања за Програм 11: 

             01 Општи приходи и примања буџета 645.591.000 
 

645.591.000 
          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36.101.142 

 
36.101.142 
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     07 Трансфери од других нивоа власти 3.098.000 
 

3.098.000 
     

      
Свега за Програм 11: 684.790.142 0 684.790.142 

     
  1801    

 
ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

          1801-0001    
 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
        

   760   
 

Здравство некласификовано на другом месту 
            129 4640 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 73.610.000 

 
73.610.000 

          4641 Текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање 73.610.000 
 

73.610.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 760:       

     
     01 Општи приходи и примања буџета 73.610.000   73.610.000 

     
      

Функција 760: 73.610.000 0 73.610.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 73.610.000 

 
73.610.000 

     
      

Свега за Програмску активност 1801-0001: 73.610.000 0 73.610.000 
     

  1801-0002    
Мртвозорство 

        
   130  

 
Опште услуге 

        
    130 4240 Специјализоване услуге 8.000.000 

 
8.000.000 

     
     4243 Медицинске услуге 8.000.000 

 
8.000.000 

     
      

Ова апропријација намењена је за рад мртвозорске службе        
     

      
Извори финансирања за функцију 130: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 8.000.000   8.000.000 

     
      

Функција 130: 8.000.000 0 8.000.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002: 

        
     01 Општи приходи и примања буџета 8.000.000   8.000.000 

     
     

 
Свега за Програмску активност 1801-0002: 8.000.000 0 8.000.000 

     
      

Извори финансирања за Програм 12: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 81.610.000 
 

81.610.000 
     

     
 

Свега за Програм 12: 81.610.000 0 81.610.000 
     

 
 1201   

 
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

        
 

 1201-0002   
 

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
        

 
 

 
820  

 
Улуге културе 

        
 

   131 4240 Специјализоване услуге 1.900.000 
 

1.900.000 
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    4249 Остале специјализоване услуге 1.900.000 

 
1.900.000 

     
 

   132 4810 Дотације невладиним организацијама 47.700.000 
 

47.700.000 
     

 
    4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 47.700.000 

 
47.700.000 

     
 

   133 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000 
 

50.000 
     

 
 

 
  4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 50.000   50.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за функцију 820: 
        

 
 

 
  01 Општи приходи и примања буџета 49.650.000 

 
49.650.000 

     
 

 
 

  
 

Функција 820: 49.650.000 0 49.650.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: 

        
 

 
 

  01 Општи приходи и примања буџета 49.650.000 
 

49.650.000 
     

 
 

 
  

 
Свега за Програмску активност 1201-0002: 49.650.000 0 49.650.000 

     

 

 
1201-0004 

  

 

Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног 
информисања 

        
 

 
 830  

 
Услуге емитовања и издаваштва 

        
 

 
  134 4230 Услуге по уговору 65.000.000 

 
65.000.000 

     
 

 
   4234 Услуге информисања 

  
0 

     
 

 
   4239 Остале опште услуге 65.000.000 

 
65.000.000 

     
 

 
 

  

 

Ова апропријација намењена је за услуге информисања и 
суфинансирање пројеката у области јавног информисања 

            135 4810 Дотације невладиним организацијама 4.000.000 
 

4.000.000 
          4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 4.000.000 

 
4.000.000 

       
 

  

 

Ова апропријација намењена је за суфинансирање пројеката од 
јавног интереса у области информисања 

            136 4820 Порези, обавезе таксе, казне и пенали 50.000 
 

50.000 
          4822 Обавезне таксе 50.000 

 
50.000 

         137 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова  100.000 
 

100.000 
       

 
  4831 Новчане казне и пенали по решењу судова  100.000 

 
100.000 

          
 

Извори финансирања за функцију 830:       
     

 
 

 
  01 Општи приходи и примања буџета 69.150.000   69.150.000 

     
 

    
 

Функција 830: 69.150.000 0 69.150.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004: 

        
 

 
 

  01 Општи приходи и примања буџета 69.150.000 
 

69.150.000 
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Свега за Програмску активност 1201-0004: 69.150.000 0 69.150.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Програм 13:       
     

 
 

 
  01 Општи приходи и примања буџета 118.800.000 

 
118.800.000 

     
 

    
 

Свега за Програм 13: 118.800.000 0 118.800.000 
     

 
 1301   

 
ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  

        

 

 
1301-0001 

  

 

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима 

        
 

  810  
 

Услуге спорта и рекреације  
        

 
   138 4810 Дотације невладиним организацијама 200.000.000 

 
200.000.000 

     
 

    4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 200.000.000 
 

200.000.000 
     

 
   139 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова  50.000 

 
50.000 

     
 

    4831 Новчане казне и пенали по решењу судова  50.000 
 

50.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за функцију 810:       

     
 

    01 Општи приходи и примања буџета 200.050.000 
 

200.050.000 
     

 
    

 
Функција 810: 200.050.000 0 200.050.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001: 
        

 
    01 Општи приходи и примања буџета 200.050.000 

 
200.050.000 

     
 

    
 

Свега за Програмску активност 1301-0001: 200.050.000 0 200.050.000 
     

 
 1301-0002   

 
Подршка предшколском и школском спорту  

        
 

  810  
 

Услуге спорта и рекреације  
        

 
   140 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7.000.000 

 
7.000.000 

     
 

    4727 Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт 7.000.000 
 

7.000.000 
     

 
   141 4810 Дотације невладиним организацијама 14.500.000 

 
14.500.000 

     
 

    4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 14.500.000 
 

14.500.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за функцију 810:       

     
 

    01 Општи приходи и примања буџета 21.500.000   21.500.000 
     

 
    

 
Функција 810: 21.500.000 0 21.500.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002: 
        

 
    01 Општи приходи и примања буџета 21.500.000 

 
21.500.000 

     
 

    
 

Свега за Програмску активност 1301-0002: 21.500.000 0 21.500.000 
     

 
 1301-0005   

 
Спровођење омладинске политике 
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130   Опште услуге 

            142 4230 Услуге по уговору 7.000.000 
 

7.000.000 
     

 
 

 
  

 

Ова апропријација намењена је за  редовне активности Одсека за 
омладину и Канцеларије за младе 

             4239 Остале опште услуге 7.000.000 
 

7.000.000 
     

 
   143 4810 Дотације невладиним организацијама 13.000.000 

 
13.000.000 

     
 

    
 

Ова апропријација намењена је за: 
        

 
    

 
 - реализацију пројеката за младе 10.000.000 динара  

        
 

    
 

 - реализацију активности Омладинског савета 3.000.000 динара  
        

 
    4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 13.000.000 

 
13.000.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за функцију 130:       
     

 
 

 
  01 Општи приходи и примања буџета 20.000.000   20.000.000 

     
 

    
 

Функција 130: 20.000.000 0 20.000.000           

  
 

950  
 

Образовање које није дефинисано нивоом 
        

 
 

  144 4630 Трансфери осталим нивоима власти 8.000.000 
 

8.000.000 
     

 
 

 
  4224 Трошкови путовања ученика 8.000.000 

 
8.000.000 

     

 

 
 

  

 

Ова апропријација намењена је за трошкови путовања ученика на 
такмичења по одлуци и закону 

        
 

 
 

 145 4720 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 18.000.000 
 

18.000.000 
     

 
    4727 Накнаде из буџета за образовање, науку и спорт 18.000.000 

 
18.000.000 

     

 

 

 

  

 

Ова апропријација намењена је за подстицај развоја талентованих 
ученика и студената и за награде најбољим студентима 
Универзитета у Нишу       

     
 

 
   

 
Извори финансирања за функцију 950: 

        
 

 
 

  01 Општи приходи и примања буџета 26.000.000 
 

26.000.000 
     

 
    

 
Функција 950: 26.000.000 0 26.000.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005: 
   

          

 
 

 
  01 Општи приходи и примања буџета 46.000.000   46.000.000           

 
 

 
  

 
Свега за Програмску активност 1301-0005: 46.000.000 0 46.000.000           

 
    

 
Извори финансирања за Програм 14: 

        
 

 
 

  01 Општи приходи и примања буџета 267.550.000 
 

267.550.000 
     

 
    

 
Свега за Програм 14: 267.550.000 0 267.550.000 
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 0602   

 
ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

        
 

 0602-0001   
 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
        

 
 

 
130  

 
Опште услуге 

        
 

 
  146 4230 Услуге по уговору 13.970.000   13.970.000 

     
 

 
 

   4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 350.000   350.000 
     

 
 

    4234 Услуге информисања јавности 400.000   400.000 
     

 
 

 
   4235 Стручне услуге 13.220.000   13.220.000 

     
      

Извори финансирања за функцију 620:       
     

     01 Општи приходи и примања буџета 13.970.000   13.970.000 
     

      
Функција 620: 13.970.000 0 13.970.000 

     
      

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 13.970.000   13.970.000 
     

      
Свега за Програмску активност 0602-0001: 13.970.000 0 13.970.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Програм 15: 
        

 
    01 Општи приходи и примања буџета 13.970.000 

 
13.970.000 

     
 

 
 

  
 

Свега за Програм 15: 13.970.000 0 13.970.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Главу 8.01:       

     
 

    01 Општи приходи и примања буџета 1.875.521.000 
 

1.875.521.000 
     

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 36.101.142 
 

36.101.142 
     

     07 Трансфери од других нивоа власти 3.098.000 
 

3.098.000 
     

     
 

Свега за Главу 8.01: 1.914.720.142 0 1.914.720.142 
     

               
 8.02     

ЈАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПЧЕЛИЦА" НИШ 
        

  2001   
 

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ 

        
  

2001-0001 
  

 

Функционисање и остваривање предшколског васпитања и 
образовања 

        
   911  

 
Предшколско образовање  

            147 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 600.977.000 51.709.000 652.686.000 
          4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 600.977.000 51.709.000 652.686.000 
         148 4120 Социјални доприноси на терет послодавца 100.063.000 8.610.000 108.673.000 
          4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 69.117.000 5.947.000 75.064.000 
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     4122 Допринос за здравствено осигурање 30.946.000 2.663.000 33.609.000 
         149 4130 Накнаде у натури 24.000.000 1.500.000 25.500.000 
          4131 Накнаде у натури 24.000.000 1.500.000 25.500.000 
         150 4140 Социјална давања запосленима 3.300.000 3.100.000 6.400.000 
     

     4141 Исплата накнаде за време одсуства са посла на терет фондова 0 2.500.000 2.500.000 
          4143 Отпремнине и помоћи 3.300.000 600.000 3.900.000 
     

     4144 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 0 0 0 

     
    151 4150 Накнаде трошкова за запослене 150.000 0 150.000 

     
     4151 Накнаде трошкова за запослене 150.000 0 150.000 

         152 4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  14.000.000 500.000 14.500.000 
          4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  14.000.000 500.000 14.500.000 
         153 4210 Стални трошкови 79.500.000 4.650.000 84.150.000 
           

-Део средства ове апропријације из извора 01 29.500.000 
            4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 2.000.000 200.000 2.200.000 

          4212 Енергетске услуге 16.500.000 1.000.000 17.500.000 
          4213 Комуналне услуге 5.000.000 300.000 5.300.000 
          4214 Услуге комуникација 2.000.000 3.000.000 5.000.000 
          4215 Трошкови осигурања 2.500.000 50.000 2.550.000 
          4216 Закуп имовине и опреме 1.500.000 100.000 1.600.000 
           

-Део средства ове апропријације из извора 07 50.000.000 
 

50.000.000 
          4212 Енергетске услуге 45.000.000 

 
45.000.000 

          4213 Комуналне услуге 5.000.000 
 

5.000.000 
         154 4220 Трошкови путовања 750.000 100.000 850.000 
          4221 Трошкови службених путовања у земљи 600.000 100.000 700.000 
          4222 Трошкови службених путовања у иностранство 150.000 

 
150.000 

         155 4230 Услуге по уговору 7.800.000 13.800.000 21.600.000 
          4231 Административне услуге 50.000 

 
50.000 

          4232 Компјутерске услуге 1.500.000 
 

1.500.000 
          4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 1.400.000 

 
1.400.000 

          4234 Услуге информисања 300.000 
 

300.000 
          4235 Стручне услуге 2.500.000 

 
2.500.000 

          4237 Репрезентација 350.000 
 

350.000 
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     4239 Остале опште услуге 1.700.000 13.800.000 15.500.000 
         156 4240 Специјализоване услуге 7.600.000 150.000 7.750.000 
          4243 Медицинске услуге 4.600.000 150.000 4.750.000 
          4249 Остале специјализоване услуге 3.000.000 

 
3.000.000 

         157 4250 Текуће поправке и одржавање  12.000.000 0 12.000.000 
          4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 7.000.000 

 
7.000.000 

          4252 Текуће поправке и одржавање опреме 5.000.000 
 

5.000.000 
         158 4260 Материјал 82.300.000 59.300.000 141.600.000 
          4261 Административни материјал 6.000.000 100.000 6.100.000 
          4263 Материјали  за образовање и усавршавање запослених 1.100.000 

 
1.100.000 

          4264 Материјали за саобраћај 3.100.000 200.000 3.300.000 
          4266 Материјали за образовање, културу и спорт 3.500.000 

 
3.500.000 

          4268 Материјали  за одржавање хигијене и угоститељство 60.100.000 59.000.000 119.100.000 
          4269 Материјали за посебне намене 8.500.000 0 8.500.000 
         159 4440 Пратећи трошкови задуживања 200.000 0 200.000 
          4442 Казне за кашњење 200.000 0 200.000 
         160 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 768.000 0 768.000 
          4821 Остали порези 400.000 0 400.000 
          4822 Обавезе таксе 368.000 0 368.000 
         161 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.500.000 0 2.500.000 
          4831 Новчане казне и пенали по решењу судова  2.500.000 0 2.500.000 
     

    162 4850 
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 500.000 0 500.000 

     
     4851 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних 
органа 500.000 0 500.000 

         163 5120 Машине и опрема 7.000.000 0 7.000.000 
          5121 Опрема за саобраћај 

 
0 0 

          5122 Административна опрема 7.000.000 0 7.000.000 
          5128 Опрема за јавну безбедност 

 
0 0 

          5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 
 

0 0 
         164 5150 Нематеријална имовина 500.000 0 500.000 
          5151 Нематеријална имовина 500.000 

 
500.000 

     
    165 5230 Залихе робе за даљу продају 0 46.000.000 46.000.000 

     
     5231 Залихе робе за даљу продају 0 46.000.000 46.000.000 
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Извори финансирања за функцију 911:       

          01 Општи приходи и примања буџета 893.908.000 
 

893.908.000 
          04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
189.419.000 189.419.000 

     
     07 Трансфери од других нивоа власти 50.000.000 

 
50.000.000 

     
      

Функција 911: 943.908.000 189.419.000 1.133.327.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001: 

             01 Општи приходи и примања буџета 893.908.000 
 

893.908.000 
          04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
189.419.000 189.419.000 

     
     07 Трансфери од других нивоа власти 50.000.000 

 
50.000.000 

     
     

 
Свега за Програмску активност 2001-0001: 943.908.000 189.419.000 1.133.327.000 

     
      

Извори финансирања за Програм 8: 
             01 Општи приходи и примања буџета 893.908.000 

 
893.908.000 

          04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

189.419.000 189.419.000 
     

     07 Трансфери од других нивоа власти 50.000.000 
 

50.000.000 
     

      
Свега за Програм 8: 943.908.000 189.419.000 1.133.327.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Главу 8.02:       
     

 
    01 Општи приходи и примања буџета 893.908.000 

 
893.908.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

189.419.000 189.419.000 
     

 
    07 Трансфери од других нивоа власти 50.000.000 

 
50.000.000 

     
 

 
 

  
 

Свега за Главу 8.02: 943.908.000 189.419.000 1.133.327.000 
     

 
    

          
 

8.03 
   

 

УСТАНОВА "СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ 
ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА" 

        
  0901    

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
        

  
0901-0002 

  
 

Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте 
смештаја 

        
   040  

 
Породица и деца 

        
    166 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.150.000 

 
13.150.000 

     
     4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 13.150.000 

 
13.150.000 

     
    167 4120 Социјални доприноси на терет послодавца 2.190.000 

 
2.190.000 

     
     4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 1.513.000 

 
1.513.000 

     
     4122 Допринос за здравствено осигурање 677.000 

 
677.000 
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    168 4130 Накнаде у натури 150.000 
 

150.000 
     

     4131 Накнаде у натури 150.000 
 

150.000 
     

    169 4140 Социјална давања запосленима  550.000 100.000 650.000 
     

     4143 Отпремнине и помоћи 100.000 50.000 150.000 
     

     4144 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 450.000 50.000 500.000 

     
    170 4150 Накнаде трошкова за запослене 310.000 

 
310.000 

     
     4151 Накнаде трошкова за запослене 310.000 

 
310.000 

     
    171 4160 Награде запосленима и посебни расходи 65.000 

 
65.000 

     
     4161 Награде запосленима и посебни расходи 65.000 

 
65.000 

     
    172 4210 Стални трошкови 1.510.000 230.000 1.740.000 

     
     4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 40.000 30.000 70.000 

     
     4212 Енергетске услуге 1.100.000 50.000 1.150.000 

     
     4213 Комуналне услуге 200.000 30.000 230.000 

     
     4214 Услуге комуникација 100.000 50.000 150.000 

     
     4215 Трошкови осигурања 50.000 50.000 100.000 

     
     4216 Закуп имовине и опреме 20.000 20.000 40.000 

     
    173 4220 Трошкови путовања  250.000 200.000 450.000 

     
     4221 Трошкови службених путовања у земљи 200.000 150.000 350.000 

     
     4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 50.000 50.000 100.000 

     
    174 4230 Услуге по уговору 4.180.000 550.000 4.730.000 

     
     4231 Административне услуге 100.000 50.000 150.000 

     
     4232 Компјутерске услуге 50.000 50.000 100.000 

     
     4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 100.000 100.000 200.000 

     
     4234 Услуге информисања 100.000 50.000 150.000 

     
     4235 Стручне услуге 100.000 50.000 150.000 

     
     4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 2.600.000 150.000 2.750.000 

     
     4237 Репрезентација 130.000 50.000 180.000 

     
     4239 Остале опште услуге 1.000.000 50.000 1.050.000 

     
    175 4240 Специјализоване услуге   80.000 70.000 150.000           

     4243 Медицинске услуге 30.000 20.000 50.000           

     4249 Остале специјализоване услуге 50.000 50.000 100.000           
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    176 4250 Текуће поправке и одржавање 350.000 100.000 450.000           

     4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 100.000 50.000 150.000           

     4252 Текуће поправке и одржавање опреме 250.000 50.000 300.000           

    177 4260 Материјал 630.000 150.000 780.000           

     4261 Административни материјал 100.000 20.000 120.000           

     4263 Материјали  за образовање и усавршавање запослених 100.000 20.000 120.000           

     4264 Материјали  за саобраћај 150.000 30.000 180.000           

     4267 Медицински и лабораторијски материјали 80.000 30.000 110.000           

     4268 Материјали  за одржавање хигијене и угоститељство 100.000 20.000 120.000           

     4269 Материјали за посебне намене 100.000 30.000 130.000           

    178 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 130.000 110.000 240.000 
     

     4821 Остали порези 50.000 30.000 80.000 
     

     4822 Обавезне таксе 30.000 30.000 60.000 
     

     4823 Новчане казне и пенали 50.000 50.000 100.000 
     

    179 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 70.000 70.000 140.000 
     

     4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 70.000 70.000 140.000 
         180 5120 Машине и опрема 1.270.000 100.000 1.370.000 
          5121 Опрема за саобраћај 1.100.000 

            5122 Административна опрема 100.000 50.000 150.000 
          5125 Медицинска и лабораторијска опрема 20.000 20.000 40.000 
     

     5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 50.000 30.000 80.000 
     

      
Извори финансирања за функцију 040:       

          01 Општи приходи и примања буџета 24.885.000 
 

24.885.000 
     

     04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

1.680.000 1.680.000 
     

     
 

Функција 040: 24.885.000 1.680.000 26.565.000 
     

      
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002: 

             01 Општи приходи и примања буџета 24.885.000 
 

24.885.000 
     

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.680.000 1.680.000 
     

     
 

Свега за Програмску активност 0901-0002: 24.885.000 1.680.000 26.565.000 
     

      
Извори финансирања за Програм 11: 

             01 Општи приходи и примања буџета 24.885.000 
 

24.885.000 
     

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   1.680.000 1.680.000 
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Свега за Програм 11: 24.885.000 1.680.000 26.565.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Главу 8.03:       

     
 

    01 Општи приходи и примања буџета 24.885.000 
 

24.885.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
1.680.000 1.680.000 

     
 

 
 

  
 

Свега за Главу 8.03: 24.885.000 1.680.000 26.565.000 
     

 
    

          

 

8.04 
   

 

ЦЕНТАР ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И 
ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ 
"МАРА" 

        
  0901    

ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 
        

  
0901-0002 

  
 

Породични и домски смештај, прихватилиштa и друге врсте 
смештаја 

        
   090   

 
Социјална заштита некласификована на другом месту 

        
    181 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59.696.000 

 
59.696.000 

     
     4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59.696.000 

 
59.696.000 

         182 4120 Социјални доприноси на терет послодавца 9.939.000 
 

9.939.000           

     4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 6.865.000 
 

6.865.000           

     4122 Допринос за здравствено осигурање 3.074.000 
 

3.074.000           

    183 4130 Накнаде у натури 1.200.000 
 

1.200.000           

     4131 Накнаде у натури 1.200.000 
 

1.200.000           

    184 4140 Социјална давања запосленима  850.000 
 

850.000           

     4141 Исплата накнаде за време одсуствовања са посла 200.000 
 

200.000           

     4143 Отпремнине и помоћи 350.000 
 

350.000           

     4144 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленима 300.000 

 
300.000           

    185 4150 Накнада трошкова за запослене 1.200.000 
 

1.200.000           

     4151 Накнаде трошкова за запослене 1.200.000 
 

1.200.000           

    186 4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  150.000 
 

150.000           

     4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  150.000 
 

150.000           

    187 4210 Стални трошкови 4.270.000 
 

4.270.000 
          4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 240.000 

 
240.000 

          4212 Енергетске услуге 3.400.000 
 

3.400.000 
          4213 Комуналне услуге 180.000 

 
180.000 
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     4214 Услуге комуникација 180.000 
 

180.000 
          4215 Трошкови осигурања 150.000 

 
150.000 

          4219 Остали трошкови 120.000 
 

120.000 
         188 4220 Трошкови путовања 450.000 

 
450.000 

          4221 Трошкови службених путовања у земљи 250.000 
 

250.000 
          4224 Трошкови путовања ученика 100.000 

 
100.000 

          4229 Остали трошкови транспорта 100.000 
 

100.000 
         189 4230 Услуге по уговору 5.050.000 

 
5.050.000 

          4231 Административне услуге 100.000 
 

100.000 
          4232 Компјутерске услуге 300.000 

 
300.000 

          4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 250.000 
 

250.000 
          4234 Услуге информисања 200.000 

 
200.000 

          4235 Стручне услуге 650.000 
 

650.000 
          4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 250.000 

 
250.000 

          4237 Репрезентација 150.000 
 

150.000 
          4239 Остале опште услуге 3.150.000 

 
3.150.000 

         190 4240 Специјализоване услуге 400.000 
 

400.000 
          4242 Услуге образовања, културе и спорта 100.000 

 
100.000 

          4243 Медицинске услуге 200.000 
 

200.000 
          4249 Остале специјализоване услуге 100.000 

 
100.000 

         191 4250 Текуће поправке и одржавање 2.260.000 
 

2.260.000 
          4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.960.000 

 
1.960.000 

          4252 Текуће поправке и одржавање опреме 300.000 
 

300.000 
         192 4260 Материјал 1.860.000 

 
1.860.000 

          4261 Административни материјал 400.000 
 

400.000 
          4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 150.000 

 
150.000 

          4264 Материјали за саобраћај 250.000 
 

250.000 
          4266 Материјали  за образовање, културу и спорт 70.000 

 
70.000 

          4267 Медицински и лабораторијски материјали 150.000 
 

150.000 
          4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 490.000 

 
490.000 

          4269 Материјали за посебне намене 350.000 
 

350.000 
         193 4440 Пратећи трошкови задуживања 100.000 

 
100.000 

          4442 Казне за кашњење 100.000 
 

100.000 
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    194 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 183.000 
 

183.000 
          4821 Остали порези 70.000 

 
70.000 

          4822 Обавезне таксе 60.000 
 

60.000 
          4823 Новчане казне и пенали  53.000 

 
53.000 

         195 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 
 

100.000 
          4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000 

 
100.000 

     
    196 5120 Машине и опрема 675.000 

 
675.000 

     
     5121 Опрема за саобраћај 55.000 

 
55.000 

     
     5122 Административна опрема 470.000 

 
470.000 

     
     5125 Медицинска и лабораторијска опрема 50.000 

 
50.000 

     
     5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 100.000 

 
100.000 

     
    197 5130 Остале некретнине и опрема 70.000 

 
70.000 

     
     5131 Остале некретнине и опрема 70.000 

 
70.000 

     
    198 5150 Нематеријала имовина 80.000 

 
80.000 

     
     5151 Нематеријала имовина 80.000 

 
80.000 

     
      

Извори финансирања за функцију 090:       
     

     01 Општи приходи и примања буџета 88.533.000 0 88.533.000 
     

      
Функција 090: 88.533.000 0 88.533.000 

     
      

Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002: 
        

     01 Општи приходи и примања буџета 88.533.000 0 88.533.000 
     

     
 

Свега за Програмску активност 0901-0002: 88.533.000 0 88.533.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програм 11: 

        
 

 
 

  01 Општи приходи и примања буџета 88.533.000 0 88.533.000 
     

 
    

 
Свега за Програм 11: 88.533.000 0 88.533.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Главу 8.04:       
     

 
    01 Општи приходи и примања буџета 88.533.000 0 88.533.000 

     
 

 
 

  
 

Свега за Главу 8.04: 88.533.000 0 88.533.000 
     

 
    

           8.05     
УСТАНОВА ДЕЧИЈЕ ОДМАРАЛИШТЕ "ДИВЉАНА" 

        
  0901    

 
ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА 

        
  0901-0006    

 
Подршка деци и породици са децом 

        
 

  090   
 

Социјална заштита некласификована на другом месту 
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   199 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) извор 01 5.134.000 0 5.134.000 

     
 

     4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 5.134.000 
 

5.134.000 
     

 
     4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)  извор 07 4.615.000 

 
4.615.000 

     
 

     4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 4.615.000 
 

4.615.000 
     

 
   200 4120 Социјални доприноси на терет послодавца извор 01 856.000 0 856.000 

     
 

     4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 610.000 
 

610.000 
     

 
     4122 Допринос за здравствено осигурање 246.000 

 
246.000 

     
 

     4123 Допринос за незапосленост 
  

0 
     

 
     4120 Социјални доприноси на терет послодавца  извор 07 791.000 

 
791.000 

     
 

     4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 554.000 
 

554.000 
     

 
     4122 Допринос за здравствено осигурање 237.000 

 
237.000 

     
 

   201 4130 Накнаде у натури 50.000 
 

50.000 
     

 
     4131 Накнаде у натури 50.000 

 
50.000 

     
 

   202 4150 Накнаде трошкова за запослене 200.000 
 

200.000 
     

 
     4151 Накнаде трошкова за запослене 200.000 

 
200.000 

     
 

   203 4210 Стални трошкови 11.908.000 
 

11.908.000 
     

 
     4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 50.000 

 
50.000 

     
 

     4212 Енергетске услуге- део средства апропријације из извора 01 1.130.000 
 

1.130.000 
     

 
     4212 Енергетске услуге-део средстава апропријације из извора 13 6.938.000 

 
6.938.000 

     
 

     4213 Комуналне услуге-извор 01 320.000 
 

320.000 
     

 
     4213 Комуналне услуге-извор 13 3.000.000 

 
3.000.000 

     
 

     4214 Услуге комуникација 70.000 
 

70.000 
     

 
     4215 Трошкови осигурања 200.000 

 
200.000 

     
 

     4216 Закуп имовине и опреме 200.000 
 

200.000 
     

 
   204 4220 Трошкови путовања  200.000 0 200.000 

     
 

     4221 Трошкови службених путовања у земљи 100.000 
 

100.000 
     

 
     4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 100.000 

 
100.000 

     
 

   205 4230 Услуге по уговору 2.170.000 0 2.170.000 
     

 
     4231 Административни материјал 850.000 

 
850.000 

     
 

     4234 Услуге информисања 0 0 0 
     

 
     4235 Стручне услуге 1.100.000 

 
1.100.000 

     
 

     4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 50.000 
 

50.000 
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     4237 Репрезентација 20.000 

 
20.000 

     
 

     4239 Остале опште услуге 150.000 
 

150.000 
     

 
   206 4240 Специјализоване услуге   80.000 0 80.000 

     
 

     4249 Остале специјализоване услуге 80.000 
 

80.000 
     

 
   207 4250 Текуће поправке и одржавање 500.000 0 500.000 

     
 

     4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 350.000 
 

350.000 
     

 
     4252 Текуће поправке и одржавање опреме 150.000 

 
150.000 

     
 

   208 4260 Материјал 790.000 
 

790.000 
     

 
     4261 Административни материјал 30.000 

 
30.000 

     
 

     4264 Материјали за саобраћај 100.000 
 

100.000 
     

 
     

4268 
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство- део средстава 
апропријације из извора 01 60.000 

 
60.000 

     
 

     
4268 

Материјали за одржавање хигијене и угоститељство-део средстава 
апропријације из извора 13 500.000 

 
500.000 

     
 

     4269 Материјали за посебне намене 100.000 
 

100.000 
     

 
   209 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 150.000 0 150.000 

     
 

     4822 Обавезне таксе 150.000 
 

150.000 
     

 
   210 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова 700.000 

 
700.000 

     
 

     4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 700.000   700.000 
     

      
 

Извори финансирања за функцију 090: 
              01 Приходи из буџета 12.300.000 

 
12.300.000 

     
 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника     0 
     

 
     07 Трансфери од других нивоа власти 5.406.000   5.406.000 

     
 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.438.000   10.438.000 
     

 
     

 
Функција 090: 28.144.000 0 28.144.000 

     
      

 
Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006: 

              01 Општи приходи и примања буџета 12.300.000 
 

12.300.000 
     

 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

     
 

     07 Трансфери од других нивоа власти 5.406.000   5.406.000 
     

 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.438.000   10.438.000 

     
 

     
 

Свега за Програмску активност 0901-0006: 28.144.000 0 28.144.000 
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Извори финансирања за Програм 11: 
              01 Општи приходи и примања буџета 12.300.000 

 
12.300.000 

     
 

     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 
     

 
     07 Трансфери од других нивоа власти 5.406.000   5.406.000 

     
 

     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.438.000   10.438.000 
     

 
     

 
Свега за Програм 11: 28.144.000 0 28.144.000 

     
      

 
Извори финансирања за Главу 8.05: 

              01 Општи приходи и примања буџета 12.300.000 
 

12.300.000 
     

 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника   0 0 

     
 

     07 Трансфери од других нивоа власти 5.406.000   5.406.000 
     

 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 10.438.000   10.438.000 

     
 

     
 

Свега за Главу 8.05: 28.144.000 0 28.144.000 
     

      
          

 
8.06     

 
УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

        
 

 1201    
 

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 
        

  1201-0001   
 

Функционисање локалних установа културе 
        

 
  820   Услуге културе 

          

  211 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 399.791.000 8.972.000 408.763.000 
       

   4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 399.791.000 8.972.000 408.763.000 
     

 
   212 4120 Социјални доприноси на терет послодавца 66.566.000 1.494.000 68.060.000 

     
 

    4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 46.596.000 1.028.000 47.624.000 
     

 
    4122 Допринос за здравствено осигурање 19.970.000 466.000 20.436.000 

     
 

   213 4130 Накнаде у натури 4.810.000 2.130.000 6.940.000 
     

 
    4131 Накнаде у натури 4.810.000 2.130.000 6.940.000 

     
 

   214 4140 Социјална давања запосленима 5.670.000 4.782.000 10.452.000 
     

 
    4141 Исплата накнаде за време одсуствовања са посла 

 
1.460.000 1.460.000 

     
 

    4143 Отпремнине и помоћи 5.470.000 1.555.000 7.025.000 
     

 

 
 

  
4144 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице 200.000 1.767.000 1.967.000 

     
 

   215 4150 Накнаде трошкова за запослене 6.977.000 1.240.000 8.217.000 
     

 
    4151 Накнаде трошкова за запослене 6.977.000 1.240.000 8.217.000 

     
 

   216 4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  12.129.000 1.060.000 13.189.000 
     



74 
 

   

 
    4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  12.129.000 1.060.000 13.189.000 

     
 

   217 4210 Стални трошкови 49.133.000 9.156.000 58.289.000 
     

 
    4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 1.175.000 778.000 1.953.000 

     
 

    4212 Енергетске услуге 32.470.000 2.349.000 34.819.000 
     

 
    4213 Комуналне услуге 5.422.000 1.263.000 6.685.000 

     
 

    4214 Услуге комуникација 2.075.000 3.435.000 5.510.000 
     

 
    4215 Трошкови осигурања 3.006.000 645.000 3.651.000 

     
 

    4216 Закуп имовине и опреме 4.950.000 600.000 5.550.000 
     

 
    4219 Остали трошкови 35.000 86.000 121.000 

     
 

   218 4220 Трошкови путовања 435.000 4.164.000 4.599.000 
     

 
    4221 Трошкови службених путовања у земљи 270.000 3.269.000 3.539.000 

     
 

    4222 Трошкови службених путовања у иностранство 165.000 570.000 735.000 
     

 
    4223 Трошкови путовања ученика у оквиру редовног рада 

 
175.000 175.000 

     
 

    4229 Остали трошкови транспорта 
 

150.000 150.000 
     

 
   219 4230 Услуге по уговору 3.035.000 7.541.000 10.576.000 

     
 

    4231 Административне услуге 
 

30.000 30.000 
     

 
    4232 Компјутерске услуге 375.000 728.000 1.103.000 

     
 

    4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 350.000 1.069.000 1.419.000 
     

 
    4234 Услуге информисања 200.000 466.000 666.000 

     
 

    4235 Стручне услуге 650.000 2.400.000 3.050.000 
     

 
    4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 160.000 540.000 700.000 

     
 

    4237 Репрезентација 165.000 900.000 1.065.000 
     

 
    4239 Остале опште услуге 1.135.000 1.408.000 2.543.000 

     
 

   220 4240 Специјализоване услуге 400.000 1.270.000 1.670.000 
     

 
    4242 Услуге образовања, културе и спорта 

 
400.000 400.000 

     
 

    4243 Медицинске услуге 300.000 110.000 410.000 
     

 
    4244 Услуге одржавања аутопутева  18.000 100.000 118.000 

     
 

    4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 
 

100.000 100.000 
     

 
    4249 Остале специјализоване услуге 82.000 560.000 642.000 

     
 

   221 4250 Текуће поправке и одржавање  6.300.000 3.580.000 9.880.000 
     

 
    4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 4.557.000 2.125.000 6.682.000 

     
 

    4252 Текуће поправке и одржавање опреме 1.743.000 1.455.000 3.198.000 
     

 
   222 4260 Материјал 2.526.000 5.360.000 7.886.000 
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    4261 Административни материјал 723.000 1.250.000 1.973.000 

     
 

    4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 430.000 930.000 1.360.000 
     

 
    4264 Материјали за саобраћај 180.000 1.360.000 1.540.000 

     
 

    4266 Материјали  за образовање, културу и спорт  
 

390.000 390.000 
     

 
    4267 Медицински и лабораторијски материјали 30.000 45.000 75.000 

     
 

    4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 609.000 550.000 1.159.000 
     

 
    4269 Материјали за посебне намене 554.000 835.000 1.389.000 

     
 

   223 4410 Отплата домаћих камата 0 250.000 250.000 
     

 
    4412 Отплата камата осталим нивоима власти 

 
200.000 200.000 

     
 

    4415 Отплата камата осталим домаћим кредиторима 
 

50.000 50.000 
     

 
   224 4440 Пратећи трошкови задуживања 0 40.000 40.000 

     
 

    4442 Казне за кашњење 
 

40.000 40.000 
     

 
   225 4810 Дотације невладиним организацијама 0 170.000 170.000 

     
 

    4819 Дотације осталим непрофитним институцијама 
 

170.000 170.000 
     

 
   226 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 160.000 1.260.000 1.420.000 

     
 

    4821 Остали порези 45.000 735.000 780.000 
     

 
    4822 Обавезне таксе 115.000 410.000 525.000 

     
 

    4823 Новчане казне и пенали  
 

115.000 115.000 
     

 
   227 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.350.000 2.041.000 3.391.000 

     
 

    4831 Новчане казне и пенали по решењу судова  1.350.000 2.041.000 3.391.000 
     

 
   228 5120 Машине и опрема 18.288.000 5.067.000 23.355.000 

     
 

    5121 Опрема за саобраћај 
 

150.000 150.000 
     

 
    5122 Административна опрема 3.168.000 3.010.000 6.178.000 

     
 

    5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 14.920.000 1.407.000 16.327.000 
     

 
    5128 Опрема за јавну безбедност 200.000 500.000 700.000 

     
 

   229 5150 Нематеријална имовина  900.000 670.000 1.570.000 
     

 
    5151 Нематеријална имовина 900.000 670.000 1.570.000 

     
 

   230 5230 Залихе робе за даљу продају 0 600.000 600.000 
     

 
    5231 Залихе робе за даљу продају 

 
600.000 600.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за функцију 820:       
           01 Општи приходи и примања буџета 578.470.000 

 
578.470.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

60.847.000 60.847.000 
     

 
    

 
Функција 820: 578.470.000 60.847.000 639.317.000 
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Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 578.470.000 
 

578.470.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
60.847.000 60.847.000      

 
    07 Трансфери од других нивоа власти 

  
0      

 
    08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 0 

 
0      

 
    

 
Свега за Програмску активност 1201-0001: 578.470.000 60.847.000 639.317.000 

     
 

 1201-0002   
 

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 
        

 
  820   Услуге културе 

          

  231 4210 Стални трошкови 5.115.000 2.070.000 7.185.000 
       

   4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 70.000 120.000 190.000 
       

   4212 Енергетске услуге 200.000 200.000 400.000 
       

   4213 Комуналне услуге 100.000 300.000 400.000 
       

   4214 Услуге комуникација 160.000 100.000 260.000 
       

   4215 Трошкови осигурања 545.000 200.000 745.000 
       

   4216 Закуп имовине и опреме 4.040.000 1.150.000 5.190.000 
     

 
   232 4220 Трошкови путовања 4.170.000 3.001.000 7.171.000 

     
 

    4221 Трошкови службених путовања у земљи 2.170.000 1.890.000 4.060.000 
     

 
    4222 Трошкови службених путовања у иностранство 2.000.000 990.000 2.990.000 

     
 

    4223 Трошкови путовања у оквиру редовног рада 
 

121.000 121.000 
     

 
   233 4230 Услуге по уговору 41.332.000 6.576.000 47.908.000 

     
 

    4231 Административне услуге 
 

11.000 11.000 
     

 
    4232 Компјутерске услуге 370.000 310.000 680.000 

     
 

    4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 430.000 90.000 520.000 
     

 
    4234 Услуге информисања 14.205.000 770.000 14.975.000 

     
 

    4235 Стручне услуге 1.582.000 670.000 2.252.000 
     

 
    4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 15.285.000 1.455.000 16.740.000 

     
 

    4237 Репрезентација 990.000 740.000 1.730.000 
     

 
    4239 Остале опште услуге 8.470.000 2.530.000 11.000.000 

     
 

   234 4240 Специјализоване услуге 45.944.000 6.861.000 52.805.000 
     

 
    

 
 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 45.604.000 

 
45.604.000 

     
 

    4242 Услуге образовања, културе и спорта 19.259.000 2.725.000 21.984.000 
     

 
    

 
 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 18.959.000 

 
18.959.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 07 300.000 
 

300.000 
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    4249 Остале специјализоване услуге 26.685.000 4.136.000 30.821.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 26.645.000 
 

26.525 
     

 
    

 
 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 40.000 

 
40.000 

     
 

   235 4260 Материјал 8.604.000 1.760.000 10.364.000 
     

 
    4261 Административни материјал 800.000 205.000 1.005.000 

     
 

    4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 10.000 125.000 135.000 
     

 
    4264 Материјали за саобраћај 610.000 270.000 880.000 

     
 

    4266 Материјали за образовање, културу и спорт 5.919.000 570.000 6.489.000 
     

 
    4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 725.000 160.000 885.000 

     
 

    4269 Материјали за посебне намене 540.000 430.000 970.000 
     

 
   236 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова  201.000 241.000 442.000 

     
 

    4831 Новчане казне и пенали по решењу судова  201.000 241.000 442.000 
         237 5150 Нематеријална имовина 7.435.000 10.000 7.445.000 
          5151 Нематеријална имовина 5.035.000 10.000 5.045.000 
          5151  - Део средстава ове апропријације је из извора 01 0 0 0 
     

     5151  - Део средстава ове апропријације је из извора 07 2.400.000 0 2.400.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за функцију 820:       

           01 Општи приходи и примања буџета 110.061.000 
 

110.061.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
20.519.000 20.519.000 

     
 

    07 Трансфери од других нивоа власти 2.700.000 
       

 
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40.000 

 
40.000 

     
 

    
 

Функција 820: 112.801.000 20.519.000 133.320.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 110.061.000 
 

110.061.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
20.519.000 20.519.000 

     
 

    07 Трансфери од других нивоа власти 2.700.000 
       

 
    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 40.000 

 
40.000 

     
 

 
 

  
 

Свега за Програмску активност 1201-0002: 112.801.000 20.519.000 133.320.000 
     

 

 
1201-0003 

  

 

Унапређење система очувања и представљања културно-
историјског наслеђа  

        
 

  820   Услуге културе 
          

  238 4210 Стални трошкови 110.000 61.000 171.000 
       

   
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 90.000 
 

90.000 
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   4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 
 

1.000 1.000 
       

   
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 20.000 
 

20.000 
       

   4215 Трошкови осигурања 
 

30.000 30.000 
       

   4216 Закуп имовине и опреме 90.000 30.000 120.000 
     

 
   239 4220 Трошкови путовања 428.000 548.000 976.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 170.000 
 

170.000 
     

 
    4221 Трошкови службених путовања у земљи 100.000 278.000 378.000 

     
 

    
 

  - Део средстава ове апропријације је из извора 13 258.000 
 

258.000 
     

 
    4222 Трошкови службених путовања у иностранство 70.000 170.000 240.000 

     
 

    4229 Остали трошкови транспорта 0 100.000 100.000 
     

 
   240 4230 Услуге по уговору 1.905.000 2.235.310 4.140.310 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 1.135.000 
 

1.135.000 
     

 
    4232 Компјутерске услуге 

 
50.000 50.000 

     
 

    4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 
 

500.000 500.000 
     

 
    4234 Услуге информисања 868.000 580.000 1.448.000 

     
 

    4235 Стручне услуге 
 

455.310 455.310 
     

 
    4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 21.000 240.000 261.000 

     
 

    4237 Репрезентација 21.000 250.000 271.000 
     

 
 

 
  

 
  - Део средстава ове апропријације је из извора 13 770.000 

 
770.000 

     
 

    4239 Остале опште услуге 225.000 160.000 385.000 
     

 
   241 4240 Специјализоване услуге 8.347.000 2.098.000 10.445.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 573.000 
 

573.000 
     

 
    4242 Услуге образовања, културе и спорта 403.000 1.838.000 2.241.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 7.774.000 
 

7.774.000 
     

 
    4243 Медицинске услуге 70.000 50.000 120.000 

     
 

    4245 Услуге одржавања националних паркова и природних површина 
 

120.000 120.000 
     

 
    4246 Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 

 
20.000 20.000 

     
 

    4249 Остале специјализоване услуге 100.000 70.000 170.000 
     

 
   242 4260 Материјал 666.000 419.000 1.085.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 01 406.000 
 

406.000 
     

 
    4261 Административни материјал 203.000 129.000 332.000 

     
 

    
 

 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 100.000 
 

100.000 
     

 
    4264 Материјали за саобраћај 

 
100.000 100.000 
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 - Део средстава ове апропријације је из извора 13 160.000 

 
160.000 

     
 

    4266 Материјали за образовање, културу и спорт  103.000 120.000 223.000 
     

 
    4269 Материјали за посебне намене 100.000 70.000 170.000 

     
 

   243 5150 Нематеријална имовина 103.000 400.000 503.000 
     

 
    5151 Нематеријална имовина 103.000 400.000 503.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за функцију 820:       
           01 Општи приходи и примања буџета 2.477.000 

 
2.477.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

5.761.310 5.761.310 
     

 
 

 
  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 

  
0 

     
 

 
 

  
 

Функција 820: 2.477.000 5.761.310 8.238.310 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0003: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 2.477.000 
 

2.477.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
5.761.310 5.761.310 

     
 

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.082.000 
 

9.082.000 
     

 
    

 
Свега за Програмску активност 1201-0003: 11.559.000 5.761.310 17.320.310 

     
 

 1201-4132   
 

"Театар на раскршћу" - Народно позориште 
        

 
 

 820  
 

Услуге културе 
        

 
   244 4230 Услуге по уговору 4.050.000 300.000 4.350.000 

     
 

    4234 Услуге информисања 1.000.000 
 

1.000.000 
     

 
    4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 200.000 

 
200.000 

     
 

    4237 Репрезентација 100.000 
 

100.000 
     

 
    4239 Остале опште услуге 2.750.000 300.000 3.050.000 

     
 

   245 4240 Специјализоване услуге 7.950.000 100.000 8.050.000 
     

 
    4242 Услуге образовања, културе и спорта 6.000.000 0 6.000.000 

     
 

    4249 Остале специјализоване услуге 1.950.000 100.000 2.050.000 
     

 
   246 4260 Материјал 0 100.000 100.000 

     
 

 
 

  4266 Материјали за образовање, културу и спорт  0 100.000 100.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за функцију 820:       

     
 

    01 Општи приходи и примања буџета 12.000.000 
 

12.000.000 
     

 
 

 
  04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
500.000 500.000 

     
 

 
 

  
 

Функција 820: 12.000.000 500.000 12.500.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Пројекат 1201-4132: 
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    01 Општи приходи и примања буџета 12.000.000 

 
12.000.000 

     
 

 
 

  04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

500.000 500.000 
     

 
 

 
  

 
Свега за Пројекат 1201-4132: 12.000.000 500.000 12.500.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Програм 13:       
     

 
    01 Општи приходи и примања буџета 703.008.000 

 
703.008.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

87.627.310 87.627.310 
     

 
    07 Трансфери од других нивоа власти 2.700.000 

 
2.700.000 

     
 

    13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.122.000   9.122.000 
     

 
    

 
Свега за Програм 13: 714.830.000 87.627.310 802.457.310 

     
 

    
 

Извори финансирања за Главу 8.06:       
     

 
    01 Општи приходи и примања буџета 703.008.000 

 
703.008.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

87.627.310 87.627.310 
     

 
    07 Трансфери од других нивоа власти 2.700.000 

 
2.700.000 

     
 

 
 

  13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 9.122.000   9.122.000 
     

 
 

 
  

 
Свега за Главу 8.06: 714.830.000 87.627.310 802.457.310 

     
 

    
          

 
8.07    

 
УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СЦ "ЧАИР" 

        
 

 1301   
 

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ  
        

 
 1301-0004   

 
Функционисање локалних спортских установа 

        
   810  

 
Услуге спорта и рекреације  

            247 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59.168.000 32.032.000 91.200.000 
          4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 59.168.000 32.032.000 91.200.000 
     

 
   248 4120 Социјални доприноси на терет послодавца 9.852.000 10.185.000 20.037.000 

     
 

    4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 6.804.000 8.536.000 15.340.000 
     

 
    4122 Допринос за здравствено осигурање 3.048.000 1.649.000 4.697.000 

     
 

   249 4130 Накнаде у натури  1.300.000 100.000 1.400.000 
     

 
    4131 Накнаде у натури  1.300.000 100.000 1.400.000 

     
 

   250 4140 Социјална давања запосленима 3.000.000 6.400.000 9.400.000 
     

 
    4143 Отпремнине и помоћи 3.000.000 1.000.000 4.000.000 

     

 

 
 

  
4144 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже 
породице и друге помоћи запосленом 0 5.400.000 5.400.000 

     
 

   251 4150 Накнаде трошкова за запослене 2.500.000 500.000 3.000.000 
     

 
    4151 Накнаде трошкова за запослене 2.500.000 500.000 3.000.000 
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   252 4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  500.000 200.000 700.000 

     
 

    4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  500.000 200.000 700.000 
     

 
   253 4210 Стални трошкови  101.756.000 3.729.000 105.485.000 

     
 

    4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 400.000 300.000 700.000 
     

 
    4212 Енергетске услуге 80.794.000 117.000 80.911.000 

     
 

    4213 Комуналне услуге 16.462.000 668.000 17.130.000 
     

 
    4214 Услуге комуникација 1.450.000 948.000 2.398.000 

     
 

    4215 Трошкови осигурања 2.650.000 848.000 3.498.000 
     

 
    4216 Закуп имовине и опреме 

 
848.000 848.000 

     
 

   254 4220 Трошкови путовања 0 960.000 960.000 
     

 
    4221 Трошкови службених путовања у земљи 0 750.000 750.000 

     
 

    4222 Трошкови службених путовања у иностранство 0 200.000 200.000 
     

 
    4229 Остали трошкови транспорта 0 10.000 10.000 

     
 

   255 4230 Услуге по уговору 1.000.000 10.480.000 11.480.000 
     

 
    4231 Административне услуге 0 30.000 30.000 

     
 

    4232 Компјутерске услуге 0 1.500.000 1.500.000 
     

 
    4233 Услуге образовање и усавршавања запослених 0 750.000 750.000 

     
 

    4234 Услуге информисања 
 

500.000 500.000 
     

 
    4235 Стручне услуге 0 850.000 850.000 

     
 

    4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0 300.000 300.000 
     

 
    4237 Репрезентација 0 1.050.000 1.050.000 

     
 

    4239 Остале опште услуге 1.000.000 5.500.000 6.500.000 
     

 
   256 4240 Спeцијализоване услуге  17.030.000 1.030.000 18.060.000 

     
 

    4243 Медицинске услуге 1.330.000 510.000 1.840.000 
     

 
    4249 Остале специјализоване услуге 15.700.000 520.000 16.220.000 

     
 

   257 4250 Текуће поправке и одржавање 5.950.000 6.370.000 12.320.000 
     

 
    4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 2.000.000 2.120.000 4.120.000 

     
 

    4252 Текуће поправке и одржавање опреме 3.950.000 4.250.000 8.200.000 
     

 
   258 4260 Материјал 8.925.000 6.650.000 15.575.000 

     
 

    4261 Административни материјал 
 

900.000 900.000 
     

 
    4262 Материјали за пољопривреду 

 
200.000 200.000 

     
 

    4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 
 

300.000 300.000 
     

 
    4264 Материјали за саобраћај 

 
1.450.000 1.450.000 
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    4266 Материјали за образовање, културу и спорт 

 
800.000 800.000 

     
 

    4267 Медицински и лабораторијски материјали 
 

500.000 500.000 
     

 
    4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 925.000 500.000 1.425.000 

     
 

    4269 Материјали за посебне намене 8.000.000 2.000.000 10.000.000 
     

 
   259 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 1.400.000 1.400.000 

     
 

    4821 Остали порези 0 350.000 350.000 
     

 
    4822 Обавезне таксе 0 600.000 600.000 

     
 

    4823 Новчане казне и пенали 0 450.000 450.000 
     

 
   260 4830 Новчане казне и пенали по решењу судова  500.000 2.100.000 2.600.000 

     
 

    4831 Новчане казне и пенали по решењу судова  500.000 2.100.000 2.600.000 
     

 
   261 5120 Машине и опрема 4.100.000 6.450.000 10.550.000 

     
 

    5121 Опрема за саобраћај 
 

2.600.000 2.600.000 
     

 
    5122 Административна опрема 500.000 2.750.000 3.250.000 

     
 

    5125 Медицинска и лабораторијска опрема 200.000 100.000 300.000 
     

 
    5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 750.000 400.000 1.150.000 

     
 

    5128 Опрема за јавну безбедност 
 

500.000 500.000 
     

 
    5129 Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема 2.650.000 100.000 2.750.000 

     
 

   262 5150 Нематеријална имовина 0 850.000 850.000 
     

 
    5151 Нематеријална имовина 

 
850.000 850.000 

     
 

   263 5230 Залихе робе за даљу продају 0 3.000.000 3.000.000 
     

 
    5231 Залихе робе за даљу продају 0 3.000.000 3.000.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за функцију 810:       
     

 
    01 Општи приходи и примања буџета 215.581.000 

 
215.581.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника   92.436.000 92.436.000 
     

 
 

   
 

Функција 810: 215.581.000 92.436.000 308.017.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 215.581.000 
 

215.581.000 
     

 
  

  04 Сопствени приходи буџетских корисника   92.436.000 92.436.000 
     

 
 

   
 

Свега за Програмску активност 1301-0004: 215.581.000 92.436.000 308.017.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програм 14: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 215.581.000 
 

215.581.000 
     

 
 

 
  04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
92.436.000 92.436.000 
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Свега за Програм 14: 215.581.000 92.436.000 308.017.000 

     
 

    
 

Извори финансирања за Главу 8.07:       
     

 
    01 Општи приходи и примања буџета 215.581.000 

 
215.581.000 

     
 

    04 Сопствени приходи буџетских корисника 
 

92.436.000 92.436.000 
     

 
 

 
  

 
Свега за Главу 8.07: 215.581.000 92.436.000 308.017.000 

     
 

    
          

 

8.08 
 

  

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ-НИШ 

        
 

 0602   
 

ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
        

 
 0602-0001   

 
Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

        
 

 
 

980  
 

Образовање некласификовано на другом месту  
        

    264 4110 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.240.000 4.708.000 11.948.000 
     

 
 

 
  4111 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.240.000 4.708.000 11.948.000 

     
    265 4120 Социјални доприноси на терет послодавца  1.208.000 785.000 1.993.000 

     
 

 
 

  4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 833.000 542.000 1.375.000 
     

     4122 Допринос за здравствено осигурање 375.000 243.000 618.000 
     

 
 

 
 266 4130 Накнаде у натури 120.000 150.000 270.000 

     
     4131 Накнаде у натури 120.000 150.000 270.000 

     
 

 
 

 267 4140 Социјална давања запосленима 550.000 400.000 950.000 
     

     4143 Отпремнине и помоћи 370.000 200.000 570.000 
     

 
 

 
  

4144 
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице 
и друге помоћи запосленима 180.000 200.000 380.000 

     
    268 4150 Накнаде трошкова за запослене 150.000 80.000 230.000 

     
 

 
 

  4151 Накнаде трошкова за запослене 150.000 80.000 230.000 
     

    269 4160 Награде запосленима и остали посебни расходи  60.000 0 60.000 
     

 
 

 
  4161 Награде запосленима и остали посебни расходи  60.000 0 60.000 

     
 

   270 4210 Стални трошкови 3.780.000 750.000 4.530.000 
     

 
 

 
  4211 Трошкови платног промета и банкарских услуга 30.000 100.000 130.000 

     
 

    4212 Енергетске услуге 2.800.000 200.000 3.000.000 
     

 
 

 
  4213 Комуналне услуге 400.000 100.000 500.000 

     
 

    4214 Услуге комуникација 300.000 150.000 450.000 
     

 
 

 
  4215 Трошкови осигурања 150.000 0 150.000 
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    4219 Остали трошкови 100.000 200.000 300.000 

     
 

 
 

 271 4220 Трошкови путовања 150.000 650.000 800.000 
     

     4221 Трошкови службених путовања у земљи 150.000 300.000 450.000 
     

 
 

 
  4222 Трошкови службених путовања у иностранству 0 350.000 350.000 

     
    272 4230 Услуге по уговору 900.000 3.150.000 4.050.000 

     
 

 
 

  4231 Административне услуге 
 

200.000 200.000 
     

     4232 Компјутерске услуге 150.000 150.000 300.000 
     

 
 

 
  4233 Услуге образовања и усавршавања запослених 150.000 200.000 350.000 

     
     4234 Услуге информисања 100.000 150.000 250.000 

     
 

 
 

  4235 Стручне услуге 300.000 2.000.000 2.300.000 
     

     4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 0 150.000 150.000 
     

 
 

 
  4237 Репрезентација 100.000 100.000 200.000 

     
     4239 Остале опште услуге 100.000 200.000 300.000 

     
 

 
 

 273 4240 Специјализоване услуге 50.000 50.000 100.000 
     

     4243 Медицинске услуге 50.000 50.000 100.000 
     

 
 

 
 274 4250 Текуће поправке и одржавање 1.000.000 400.000 1.400.000 

     
     4251 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 600.000 200.000 800.000 

     
 

 
 

  4252 Текуће поправке и одржавање опреме 400.000 200.000 600.000 
     

    275 4260 Материјал 700.000 2.450.000 3.150.000 
     

 
 

 
  4261 Административни материјал 200.000 100.000 300.000 

     
     4263 Материјали за образовање и усавршавање запослених 

 
150.000 150.000 

     
 

 
 

  4268 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 400.000 2.000.000 2.400.000 
     

     4269 Материјали за посебне намене 100.000 200.000 300.000 
     

 
 

 
 276 4820 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 300.000 300.000 

     
     4821 Остали порези 0 300.000 300.000 

     
 

 
 

 277 5120 Машине и опрема 300.000 600.000 900.000 
     

     5122 Административна опрема 288.000 100.000 388.000 
     

 
 

 
  5126 Опрема за образовање, науку, културу и спорт 12.000 500.000 512.000 

     
 

 
 

  
 

Извори финансирања за функцију 980:       
     

     01 Општи приходи и примања буџета 16.208.000 
 

16.208.000 
     

 
 

 
  04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
14.473.000 14.473.000 
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Функција 980: 16.208.000 14.473.000 30.681.000 

     
     

 
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.208.000 
 

16.208.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
14.473.000 14.473.000 

     
 

    
 

Свега за Програмску активност 0602-0001: 16.208.000 14.473.000 30.681.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Програм 15: 

        
 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.208.000 
 

16.208.000 
     

 
 

 
  04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
14.473.000 14.473.000 

     
 

    
 

Свега за Програм 15: 16.208.000 14.473.000 30.681.000 
     

 
    

 
Извори финансирања за Главу 8.08:       

     
 

    01 Општи приходи и примања буџета 16.208.000 
 

16.208.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника 

 
14.473.000 14.473.000 

     
 

 
 

  
 

Свега за Главу 8.08: 16.208.000 14.473.000 30.681.000 
     

     
 

Извори финансирања за Раздео 8:              01 Општи приходи и примања буџета 3.829.944.000 
 

3.829.944.000 
     

 
    04 Сопствени приходи буџетских корисника  385.635.310 385.635.310 

          07 Трансфери од других нивоа власти 61.204.000  61.204.000 
          13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 55.661.142  55.661.142 
     

   
  

 
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 8: 3.946.809.142 385.635.310 4.332.444.452 
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11. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 

 
 

 
 

Наручилац
Година
Верзија
Датум усвајања

Р. Бр.
Врста предмета       
(добра, услуге 

или радови)
Предмет набавке

Процењена вредност 
(без обрачунатог ПДВ-а)

Основ изузећа                 
(чл. 11-15, 27 или 

Прилог 7)

Оквирно време 
покретања

ЦПВ                            
(Општи речник набавки)

Техника (оквирни споразум, 
систем динамичне набавке, 

систем квалификације, 
електронска лицитација или 

електронски каталози)

Напомена

1 Услуге
Израда Стратегије за младе са истраживањем 
и ЛАП-ом за период 2021-2025. 416.666,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 85322000

област развоја спорта и 
омладине

2 Услуге
Консултантске услуге за организацију догађаја 
за младе 416.666,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 79952000

област развоја спорта и 
омладине

3 Услуге Обука из области Управљања пројектима 108.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 3. квартал 80500000
област развоја спорта и 
омладине

4 Услуге Унапређење рада сајта Канцеларије за младе 58.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 72413000
област развоја спорта и 
омладине

5 Услуге

Израда и штампа промотивног материјала 
Канцеларије за младе и у вези омладинских 
активности 166.666,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 79810000

област развоја спорта и 
омладине

6 Услуге

Консултанске услуге ради унапређење рада 
Канцеларије за младе и омладинских 
активности 416.666,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 79632000 

област развоја спорта и 
омладине

7 Услуге

Kонсултантске услуге ради развијања мреже 
вршњачких едукатора у области превенције 
употребе цигарета, алкохола и дрога и 
превенције вршњачког насиља  666.666,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 71317210

област развоја спорта и 
омладине

8 Услуге

Набавка награда за конкурс за младе који 
промовише  циљеве дефинисане стратешким 
документима у области омладинске политике 83.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 18530000

област развоја спорта и 
омладине

9 Услуге
Набавка награда по основу Конкурса 
„Плакатом против дроге“ 83.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 3. квартал 18530000

област развоја спорта и 
омладине

10 Услуге

Израда, припрема за штампу и штампа 
едукативно-пропагандног материјала „Дрога 
Бљацк“ 250.000,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 22150000

област развоја спорта и 
омладине

11 Услуге

Ангажовање едукатора ради развијања 
квалитетног провођења слободног времена 
током летњег распуста 583.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 80310000

област развоја спорта и 
омладине

12 Услуге
Услуга оглашавања у дневном листу који се 
дистрибуира на подручју града Ниша 333.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 79340000

област развоја културе и 
иформисања

13 Услуге Услуга персоналне асистенције 14.999.999,00 чл 27 ст 1 тачка 3 1. квартал 85311200;  85312120
област социјалне и дечје 
заштите

14 Услуге Услуга  лични пратилац детета 10.000.000,00 чл 27 ст 1 тачка 3 2. квартал 85311300; 85311200
област социјалне и дечје 
заштите

15 добра Пакети за ђаке прваке 833.333,00 чл 27 ст 1 тачка 1 3. квартал
39292300;  39292400; 

39292500    
област социјалне и дечје 
заштите

16 Услуге Услуге едукације 1.172.000,00 чл 13 1. квартал 80000000
Реализација међународног 
пројекта

17 Услуге Услуге организовања тренинга 421.200,00 чл 13 1. квартал 79951000
Реализација међународног 
пројекта

18 Услуге Услуге штампања промотивног материјала 230.490,00 чл 27 ст1 тачка 1 1. квартал 798100000
Реализација међународног 
пројекта

19 добра Набавка опреме 327.600,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 30230000
Реализација међународног 
пројекта

20 добра Набавка опреме 999.999,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 42000000
Реализација међународног 
пројекта

21 Услуге Услуге ревизије пројекта 140.000,00 чл 27 ст 1 тачка 1 1. квартал 79212000
Реализација међународног 
пројекта

22 Услуге Компјутерске услуге 250.000,00 чл 27 ст 1 тачка 1 2. квартал 50300000

СПИСАК НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Градска управа за друштвене делатности

Град Ниш - Градска управа за друштвене делатности
2021
2
16. 06. 2021. године
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12.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ 
 

 Из надлежности Сектора за културу и информисање - хоризонталне 
државне помоћи (по члану 87. и 95.-97. Уредбе о правилима за доделу државне 
помоћи) и de minimis државне помоћи (по члану 95.-97. Уредбе о правилима за 
доделу државне помоћи) корисницима по Решењу вршиоца дужности начелника 
Градске управе за друштвене делатности, о расподели средстава за 
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања број  1298-105-1/2021-07 од 29.04.2021.године,  објављеном на сајту 
Града Ниша www.ni.rs;           

13.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ 
ПРИМАЊИМА 

 
 Плате запослених лица у Градској управи за друштвене делатности 
прописане су Правилником о платама запослених у органима и службама града. 
Плате запослених на руководећим радним местима и осталих запослених (без 
минулог рада) израчунавају се множењем коефицијента с важећом основицом - 
ценом рада, коју Закључком одређује Влада Републике Србије 
 Исплата зарада, плата и других примања у  Градској управи за друштвене 
делатности врши се преко позиција Градске управе за финансије у буџету Града 
Ниша.  

 
14.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 
 Средства за рад која  користи Градска управа за друштвене делатнсти 

(простор, опрема и канцеларијски материјал) су у јавној својини Града Ниша. 
  Простор у коме Градска управа за друштвене делатности обавља своју 

делатност су службене просторије, што је регулисано Одлуком о прибављању, 
располагању и управљању стварима у јавној својини  Града Ниша. 
           Просветни и спортски инспектор поседују службене легитимације за 
бесплатни превоз у јавном градском превозу. 
 

15.ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 
 

Градска управа за друштвене делатности располаже са  две врсте носача 
информација и то:  

- Носачи за информације у писаном облику  
- Електронски носачи информација 
 Носачи информација чувају се у архиви, централној електронској бази 

података, полицама са регистраторима, заједничком серверу и појединачним 
рачунарима.  

Услови чувања носача информација одговарају прописима о 
канцеларијском пословању.  

Само запослени имају приступ носачима информација.  
Рачунари су заштићени од вируса. 
Поменути носачи информација чувају се у: 
- архиви Градске управе,  односно архивским орманима који су смештени у 

згради градске управе у Нишу, ул. Николе Пашића бр.24 (папир); 
 

16.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ 
 
 Градска управа за друштвене делатности поседује следеће врсте 
информација које су настале у раду или у вези са радом Управе: 

- опште и појединачне акте које припрема и доноси у складу са својим 
надлежностима; 

http://www.ni.rs/


88 
 

   

-  дописе грађана  и правних лица; 
-  уверења која издаје у поступку од интереса за грађане. 

У архиви се чувају завршени (архивирана) предмети, евиденције о 
предметима, као и остали регистратурски материјал до предаје надлежном архиву 
или до његовог излучивања на основу писане сагласности.  

Све форме информација које су настале у раду Управе доступне су 
грађанима и правним лицима у складу са Законом о општем управном поступку 
када су у питању управни предмети. Такође, када су у питању информације, 
странке се увек могу позвати на Закон о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја. 
 

17.ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА 
ПРИСТУП 

 
 Информације од јавног значаја које поседује Градска управа за друштвене 
делатости садржане су у правилницима, решењима и закључцима, 
финансијским плановима, програмима капиталног инвестирања у нефинансијску 
имовину, плановима набавки и другим актима које  које доносе Градска управа 
Града Ниша и Секретаријат за образовање.  
   Поред наведених, остале информације садржане су у потврдама, дописима, 
обавештењима, службеним белешкама, извештајима. 
 

18.ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП  
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 
 Према Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(„Службени гласник РС“, бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) под 
информацијама од јавног значаја у смислу овог закона, подразумевају се 
информације којима располажу органи јавне власти настале у раду или у вези 
са радом органа јавне власти, садржане у одређеном документу, а односе се на 
све оно о чему јавност има оправдани интерес да зна. 
 Тражилац информације подноси писaни захтев Градској управи за 
друштвене делатности за остваривање права на приступ информацијама од 
јавног значаја и то лично  или путем поште. Линк који води до формулара за 
подношење захтева и жалби је 
http://www.eservis.ni.rs/giljotina/egfVwOdlukaWeblist.aspx 
 Тражилац не мора навести разлоге за захтев, али захтев мора садржавати 
назив органа власти, име презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији 
опис информације која се тражи. Захтев може да садржи и друге податке који 
олакшавају прибављање тражене информације.  
 Градска управа за друштвене делатности је дужна да у року од 15 дана од 
дана пријема захтева  тражиоца обавести о поседовању информације, стави му 
на увид докуменат који садржи тражену информацију, односно изда или упути 
копију тог документа. Уколико се захтев односи на информацију за коју се може 
претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, 
односно за угрожавање или заштиту здравља становништва или животне 
средине, Секретаријат ће обавестити тражиоца о поседовању те информације у 
року од 48 сати. 
 
 

  
  
  
                                                         ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА 

                                 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
                                                                         Миљан Ћирковић 

http://www.eservis.ni.rs/giljotina/egfVwOdlukaWeblist.aspx

	- Закон о социјалној заштити(„Сл. гласник РС“ 24/11)
	- Правилник о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења („Службени лист Града Ниша“, број  бр. 82/2014, 7/2017!
	- Решење о утврђивању цена услуга превоза у јавном градском и приградском превозу путника  на територији Града Ниша („Сл. лист Града Ниша“ 4/20 и 5/20 )
	-Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015-други закон, 103/2015 , 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020),


