СПИСАК ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕЛОКРУГ РАДА И
КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА
Општина Мерошина примењује следеће законе и друге опште акте:


























Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07);
Закон о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05,и 101/2007)
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001 и „Сл.
гласник РС“, број 30/2010)
Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр.
43/03, 51/03, 61/05,101/05, 5/2009, 54/2009, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13 и 65/13),
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 64/2010,
24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013)
Закон о експропријацији („Службени гласник РС“, бр. 53/95, „Службени лист СРЈ“
бр. 16/01 и „Службени гласник РС“, бр. 20/09 и 55/13)
Закон о становању („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93,
67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01,101/05 и 99/11);
Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“, бр. 42/98 , 111/09 и 65/13)
Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09 и 18/10)
Закон о сахрањивању и гробљима („Службени гласник РС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89,
53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 120/2012 - одлука УС и 84/2013 - одлука УС));
Закон о престанку важења закона о надзиђивању зграда и претварању заједничких
просторија у станове („Службени гласник РС“, бр. 46/94);
Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС“, бр. 44/95 и 46/98,
1/01 и 101/05, 27/11 и 88/11);
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12);
Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“, бр. 129/07,34/10 и 54/11);
Закон о радним односима у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 48/91,
66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13);
Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“,
бр. 34/01, 62/06, 63/06, 116/08 и 92/2011, 99/2011 - др. закон, 10/2013 и 55/2013);
Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05 и 54/09);
Закон о евиденцијама у области рада („Службени лист СРЈ“, бр. 46/96 и „Сл.
гласник РС“, број 101/05 и 36/09)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник
РС“, бр. 120/04, 54/07,104/09 и 36/10);
Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12 и 116/13);
Закон о јавним службама („Службени гласник РС“, бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и
83/05);
Закон о основама својинско правних односа („Службени лист СФРЈ“, бр. 6/80 и
36/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/05);
Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 57/89,
„Службени лист СРЈ“, бр. 31/93, „Службени лист СЦГ“ бр. 1/03);
Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/11);
Закон о наслеђивању („Службени гласник РС“, бр. 46/95 и 101/03);


























Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“, бр. 111/09,72/2011, 49/2013 одлука УС и 74/2013 - одлука УС));
Закон о извршном поступку („Службени гласник РС“, бр. 125/04);
Закон о хипотеци („Службени гласник РС“, бр. 115/05);
Закон о управним споровима („Службени гласник РС“, бр. 111/09);
Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС“, бр. 25/82, 48/88,
„Службени гласник РС“, бр. 46/95 - др. закон, 18/2005 - др. закон, 85/2012 и 45/2013
- др. Закон);
Закон о оглашавању („Службени гласник РС“, бр. 79/05);
Закон о територијалној организацији Републике Србије („Службени гласник РС“,
бр. 129/07);
Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/09,
53/2010, 101/2011 и 32/2013 - одлука УС);
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени
гласник РС“, бр. 30/2010);
Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/05);
Закон о печату државних и других орана („Службени гласник РС“, бр. 101/07);
Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр. 111/09);
Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр.
39/93);
Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“, бр. 20/09);
Закон о држављанству Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и
90/07);
Закон о јединственом матичном броју грађана („Службени гласник СРС“, бр. 53/78,
5/83, 24/85, 6/89, „Службени гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05)
Закон о финансијској подршци породици са децом («Службени гласник РС», број
16/02, 115/05 и 107/2009),
Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“, бр. 49/92, 29/93, 53/93,
67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/2001, 16/2002 - др. закон, 62/2003 - др. закон,
64/2003 - испр. др. закона, 101/2005 - др. закон и 18/2010 - др. закон))
Закон о спорту („Службени гласник РС“, бр. 24/11 и 99/11)
Закон о легализацији исправа у међународном промету („Службени лист СФРЈ“,
бр. 6/73, „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03);
Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и
наследним односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 9/79 и 20/90, „Службени лист
СРЈ“, бр. 46/96 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03);
Закон о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/00, 57/03,
72/03, 75/03, 18/04, 101/05, 58/05 и 104/09);
Закон о избору председника Републике („Службени гласник РС“, бр. 111/07 и
104/09);
Закон о референдуму и народној иницијативи („Службени гласник РС“, бр. 48/94 и
11/98);
Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник
РС“, бр. 43/2001, 101/2007 и 92/2011);













Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003,
64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 108/2013);
Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 72/2009 - др.
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012 и 45/2013 - др. закон);
Закон о електронском потпису („Службени гласник РС“, бр. 135/04);
Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/2008,
53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС и 112/2013 - аутентично
тумачење);
Породични закон („Службени гласник РС“, бр. 18/05 и 72/11);
Закон о избеглицама („Службени гласник РС“ бр 18/92 , 42/02 , 45/02 и 30/10)
Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ 107/05, 109/05,57/2011,
110/2012 - одлука УС и 119/2012);
Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.24/11)
Закон о запошљавању и осигурању у случају незапослености („Службени гласник
РС“, бр. 36/2009 и 88/10)
Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“, бр. 34/2003,
64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 и 108/2013);
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр.
84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013 и 6/2014 - усклађени дин. изн)















Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 62/06,
47/2011, 93/2012 и 99/2013 - усклађени дин. изн)
Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“, бр. 61/05 , 107/09 и 78/11)
Закон о финансирању политичких странака („Службени гласник РС“, бр. 72/03,
75/03,);
Закон о правима цивилних инвалида рата („Службени гласник РС“, бр. 52/96)
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени
лист СРС“, бр. 54/89 и „Службени гласник РС“ 137/04 и 69/12)
Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца
(„Службени лист СРЈ“, бр. 24/98, 29/98 и 25/00 и „Службени гласник РС“, бр. 101/05
и 111/09)
Закон о основној школи („Службени гласник РС“, бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94,
66/94, 22/02, 62/03 и 101/05)
Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.
72/2009, 52/2011 i 55/2013)
Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, бр.18/10 и
55/13);
Закон о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/09);
Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94, 52/2011 - др. закони
и 99/2011 - др. закон)
Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ бр. 41/09);
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013)
Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11)

















Закон о попису становништва, домаћинстава и станова 2011. године („Службени
гласник РС“, бр. 104/09 и 24/11)
Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09, 72/09
и 43/11)
Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/2004
и 36/2009)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,
бр. 135/2004 и 88/10)
Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013)
Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/10)
Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010 и 93/12)
Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 57/2011, 80/2011 - испр., 93/2012 и
124/2012)
Закон о рударству и геолошким истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 88/11)
Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/2005 и 123/2007,
101/2011, 93/2012 i 104/2013)
Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр.46/95, 66/01,
61/05, 91/05, 62/06 и 31/11)
Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/2006 и
41/2009)
Закон о јавном информисању („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 61/05,
71/0989/2010 - одлука УС и 41/2011 - одлука УС,)
Закон о електронском документу („Службени гласник РС“, бр. 51/09)
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“, бр.
84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013 и 6/2014 - усклађени дин. изн)




Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“, бр. 104/09)
Посебан колективни уговор за државне органе („Службени гласник РС“, бр. 95/2008,
86/2011 - споразум и 95/2013 - одлука УС)









Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени
гласник РС“, бр. 16/09);
Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених
лица и запослених у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 44/08, 2/12пречишћент текст);
Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник
РС“, бр. 80/92);
Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени
гласник РС“, бр. 44/93);
Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06 );
Уредба о решавању стамбених потреба ратних војних инвалида и породица палих
бораца („Службени гласник РС“, бр. 82/06 );
Уредба о збрињавању избеглица („Службени гласник РС“, бр. 20/92, 70/93, 105/93,
8/94, 22/94, 34/95 и 36/04);























Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у
закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине
или без накнаде („Сл.гласник РС“, бр. 13/10, 54/2011, 21/2012 i 121/2012)
Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања
градилишта ("Службени гласник РС“, бр. 79/09);
Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског
инспектора и врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС", бр.
86/09);
Правилник о начину израде техничке документације за објекте високоградње
(„Службени гласник РС“, бр. 15/08);
Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88, 54/88, „Службени лист СРЈ“, бр. 28/95);
Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара
(„Службени лист СРЈ“, бр. 87/93);
Правилник о техничким нормативима за хидрантну мрежу за гашење пожара
(„Службени лист СФРЈ“, бр. 30/91);
Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског
пражњења („Службени лист СРЈ“, бр. 11/96);
Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима
за плате у буџетима јединица локалних власти („Службени гласник РС“, бр. 79/11);
Правилник о утврђивању процената војног инвалидитета („Службени лист СРЈ“, бр.
37/98 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/03);
Правилник о оштећењима организама по основу којих војни инвалид има право на
ортопедски додатак и разврставању тих оштећења у степене („Службени лист СРЈ“,
бр. 37/98 и „Службени лист СРЈ“, бр. 1/03);
Правилник о медицинским индикацијама за разврставање војних инвалида у
степене додатка за негу и помоћ („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Службени лист
СРЈ“, бр. 1/03);
Правилник о начину остваривања и коришћења права на бесплатну и повлашћену
вожњу („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Службени лист СРЈ“, бр. 1/03);
Правилник о борачком додатку („Службени лист СРЈ“, бр. 37/98 и „Службени лист
СЦГ“, бр. 1/03);
Правилник о радној књижици („Службени гласник РС“, бр. 17/97);
Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања
градилишта ("Службени гласник РС“, бр. 79/09)
Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског
инспектора и врсти опреме коју користи инспектор („Службени гласник РС“, бр.
86/2009)
Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл.гласник РС“,
бр. 93/2011 i 103/2013 – одлука УС)
Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле
(„Сл.гласник РС“, бр. 4/10)
Упутство о облику и начину вођења уписника и о начину оверавања потписа,
рукописа и преписа („Службени гласник РС“, бр. 74/93);
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени
гласник РС“, бр. 109/2009, 4/2010 - ispr., 10/2010, 25/2011, 5/2013 i 94/2013);

























Статут општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 78/08 и 78/08пречишћен текст);
Пословник Скупштине општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 78/08
)
Одллука о Општинској управи општине Мерошина („Службени лист града Ниша“,
112/08 и 88/10 и 32/13 – пречишћен текст);
Одлука о Општинском већу општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр.
112/08)
Одлука о организацији и раду Општинског јавног правобранилаштва у Мерошини
(„Службени лист града Ниша“, бр. 102/04)
Одлука о матичним подручјима општине Мерошина („Службени лист града Ниша“,
бр. 88/10)
Одлука о мрежи установа за децу предшколског узраста у општини Мерошина
(„Службени лист града Ниша“, бр. 68/09)
Одлука о финансијској подршци породици („Службени лист града Ниша“, бр. 16/13)
Одлука о проширеном обиму заштите цивилних инвалида рата („Међуопштински
службени лист-Ниш“, бр. 25/77)
Одлука о проширеним правима и услугама у социјалној заштити на подручју
општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 77/12)
Одлука о комуналном уређењу и хигијени („Службени лист града Ниша“, бр. 71/07,
112/08 и 86/09)
Одлука о лоаклним некатегорисаним путевима („Међуопштински сл. лист Ниш“,
бр. 2/95, 25/99 и 102/04)
Одлука о утврђивању локалних путева („Међуопштинки сл. лист Ниш“, бр. 38/92, и
„Службени лист града Ниша“, бр. 10/95 и 10/96)
Одлука о одређивању радног времена угоститељских, трговниских и занатских
радњи на територији општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр.
101/113)
Одлука о комуналним делатностима („Службени лист града Ниша“, бр. 8/98, 44/00 и
10/02)
Одлука о постављању мањих монтажних објеката („Службени лист града Ниша“,
бр. 25/99)
Одлука о водоводу и канализацији („Службени лист града Ниша“, бр. 18/98 и 44/00)
Одлука о пијаци („Службени лист града Ниша“, бр. 68/09)
Одлука о одређивању стајалишта која могу да се користе за линијски превоз
путника („Службени лист града Ниша“, бр. 10/96 и 16/02)
Одлука о јавном превозу у друмском саобраћају на територији општине Мерошина
(„Службени лист града Ниша“, бр. 16/97)
Одлука о начину одређивања и обележавања назива насељених места, улица и кућа
(„Службени лист града Ниша“, бр. 15/98)
Одлука о промени назива улице у насељеном месту Мерошина („Службени лист
града Ниша“, бр. 9/99)
Одлука о пословном простору општине Мерошина („Службени лист града Ниша“,
бр. 29/99)























Одлука о мерилима за уговарање и утврђивање висине накнаде за уређивање
грађевинског земљишта („Службени лист града Ниша“, бр. 28/01, 10/02, 7/04 и
18/05)
Одлука о одређивању мерила за утврђивање висине накнаде за коришћење
грађевинског земљишта („Службени лист града Ниша“, бр. 7/08, 88/10 и 13/11)
Одлука о буџету општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 101/13);
Одлука о завршном рачуну буџета општине Мерошина за 2012. годину („Службени
лист града Ниша“, бр. 32/2013)
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Мерошин за 2011. годину („Службени лист града Ниша“,
бр. 83/11)
Одлука о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Мерошина
(„Службени лист града Ниша“, бр. 13/10 и 32/2013)
Одлука о општинским административним таксама („Службени лист града Ниша“,
бр. 112/08)
Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист града Ниша“, бр.113/12 и
101/13)
Одлука о боравишним таксама („Службени лист града Ниша“, бр. 112/08)
Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине („Службени лист града
Ниша“, бр. 38/11)
Одлука о мерама заштите пољопривредног земљишта општине Мерошина
(„Службени лист града Ниша“, бр. 112/08)
Одлука о приступању општине Мерошина концепту регионалног управљања
отпадом и изградњу регионалне депоније за општине Нишавског округа
(„Службени лист града Ниша“, бр. 50/09)
Одлука о прихватању понуде ЈКП „Медиана“ Ниш за обављање делатности
сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада на подручју општиине
Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 50/09)
Одалука о приступању изради Локалног плана управљања отпадом на територији
општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 88/10)
Одлука о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада на територији
општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 42/10)
Одлука о образовању радних тела Скупштине општине Мерошина („Службени лист
града Ниша“, бр. 50/09)
Одлука о додели јавног признања општине Мерошина („Службени лист града
Ниша“, бр. 52/10)
Одлука о усвајању Стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва
у општини Мерошина за период 2009-2013 („Службени лист града Ниша“, бр.
68/09)
Одлука о изради плана генералне регулације Мерошине („Службени лист града
Ниша“, бр. 86/09)
Одалука о изради просторног плана општине Мерошина („Службени лист града
Ниша“, бр. 86/09)
Одлука о одређивању простора примереног за одржавање јавних скупова
(„Службени лист града Ниша“, бр. 13/10)



















Одлука о поверавању послова обављања делатности сакупљања, транспорта и
депоновања комуланог отпада на територији општине Мерошина („Службени лист
града Ниша“, бр. 26/10)
Одлука о приступању општине Мерошина градског заједници општине Ниш
(„Службени лист града Ниша“, бр. 52/10)
Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја општине Мерошина 2011-2015
(„Службени лист града Ниша“, бр. 70/10)
Одлука о приступању изради Локалног плана управњања отпадом за територију
општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 88/10)
Одлука о условима држања пчела и начину постављања пчелињака и њихова
удаљеност од стамбених и других објеката („Службени лист града Ниша“, бр. 15/98
и 51/02)
Одлука о потврђивању чланства општине Мерошина у Сталној конференцији
градова и општина – савезу градова и општина Србије („Службени лист града
Ниша“, бр. 13/11)
Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације („Службени лист града Ниша“,
бр. 101/2013)
Одлука о закључењу колективног уговора за Дом здравља Мерошина („Службени
лист града Ниша“, бр. 44/11)
Одлука о оснивању канцеларије за младе („Службени лист града Ниша“, бр. 83/11)
Оперативан План одбране од поплаве на територији општине Мерошина за 2011.
годину („Службени лист града Ниша“, бр. 38/11)
Оперативни план за одбрану од бујичних вода на водотоцима II реда на територији
општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 38/11)
Генерални план Мерошине („Службени лист града Ниша“, бр. 18/99 и 33/02)
Регулациони план Туристичког насеља Облачинско језеро („Службени лист града
Ниша“, бр. 19/99)
Програм сакупљања, транспорта и депоновања комуланог отпада на подручју
општине Мерошина за 2010. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 52/10)
Програм коришћења средстава за заштиту животне средине општине Мерошина за
2011. годину („Службени лист града Ниша“, бр. 44/11)
Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
општине Мерошина („Службени лист града Ниша“, бр. 88/10)
Програм уређења грађевинског земљишта за 2001. годину („Службени лист града
Ниша“, бр. 10/01)

