ГОДИНА I
На основу члана 2. став 1. тачка 10. Одлуке
о Градском већу града Зајечара („Сл. лист Града
Зајечара“, број 1/08), Градско веће града Зајечара
на предлог Градоначелника града Зајечара, на
седници одржаној 08.07.2008. године, донело је

ПОСЛОВНИК

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

БРОЈ 2

11. ЈУЛ 2008.
Члан 5.

Члан Већа има право и дужност да учествује
у раду Већа и редовно присуствује седницама
овог органа.
Члан 6.
Ако је члан Већа спречен да присуствује
седници или из одређених разлога треба да
напусти седницу, дужан је да о томе обавести
председника Већа, односно председавајућег.

Члан 1.

Члан 7.

Овим Пословником уређује се организација,
начин рада и одлучивања Градског већа града
Зајечара (у даљем тексту: Веће), права, дужности
и одговорности чланова Већа и друга питања
од значаја за рад Већа.

Члан Већа је одговоран за извршавање
послова и задатака које му Градоначелник
и Веће повери, за заступање ставова Већа
и благовремено покретање иницијативе за
решавање питања из надлежности Већа у
области за коју је задужен.

Члан 2.
Веће усклађује остваривање функције Градоначелника града Зајечара и Скупштине града
Зајечара и врши контролно-надзорну функцију
над радом Градске управе.
Члан 3.
Веће има 11 (једанаест) чланова који бира
Скупштина града Зајечара на предлог Градоначелника.
Градоначелник је председник Градског већа.
Заменик Градоначелника је члан Градског
већа по функцији.
Члан 4.
Веће одговара за свој рад на принципима
колективне и индивидуалне одговорности Градског већа и сваког његовог члана.
II - ПРАВА, ДУЖНОСТИ И
ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ГРАДСКОГ
ВЕЋА

Члан 8.
У вршењу својих права и дужности, Веће
колективно ради и одлучује, изузев у случају
помагања Градоначелнику у вршењу послова
из његове надлежности.
III - СЕДНИЦЕ ВЕЋА
1. Припремање и сазивање седница
Члан 9.
Седнице Већа одржавају се по потреби, а
најмање једном месечно.
Председник Већа сазива и стара се о
припремању седнице, уз помоћ секретара
Градског већа.
Члан 10.
Седницу Већа председник сазива по
сопственој иницијативи или указаној потреби.
Председник
Већа
обавезно
сазива
седницу Већа ако то писменим путем затражи
председник Скупштине града Зајечара или
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редом и о томе обавештава само одсутне чланове Већа.
Када се због обимности дневног реда или
из других разлога не може да заврши претрес
по свим тачкама дневног реда, председник Већа
може одлучити да се седница прекине и закаже
наставак седнице за одређени дан и час, о чему
се обавештавају само одсутни чланови Већа.
Члан 22.
Када се утврди да је прустан потребан број
чланова Већа за рад и одлучивање, приступа се
утврђивању дневног реда.
Сваки члан Већа има право да предложи
измене и допуне дневног реда.
Дневни ред се утврђује без претреса, већином гласова присутних чланова Већа.
Члан 23.
Пре преласка на рад по утврђеном дневном
реду усваја се записник са претходне седнице
Већа.
О примедбама на записник одлучује се без
претреса.
Члан 24.
Након усвајања записника прелази се на
рад по утврђеном дневном реду.
Претрес се отвара по свакој тачки дневног
реда.
На почетку претреса представник предлагача материјала даје потребна објашњења
уколико за то постоји потреба.
Веће може у току претреса да одлучи да се
поједино питање скине са дневног реда или да
се одлучивање о том питању одложи и врати
предлагачу ради измене или допуне.
Свако питање се претреса док о њему има
пријављених говорника.
Када се утврди да нема више пријављених
говорника, председник Већа затвара претрес.
5. Одлучивање
Члан 25.
Веће о сваком питању из дневнг реда
одлучује након закљученог претреса.
О предлозима за измену и допуну аката
и других материјала, датих на седници Већа,
пре одлучивања, изјашњава се представник
предлагача.
О предлозима за измену и допуну аката
и других материјала датих на седници Већа
одлучује се посебно пре одлучивања о предлогу
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у целини.
Члан 26.
Веће одлучује јавним гласањем, већином
присутних чланова, осим када утврђује Предлог
статута града или одлуке о буџету града о
чему Веће одлучује већином од укупног броја
чланова.
Гласање се врши подизањем руке након
позива председника Већа за изјашњавање.
Председник Већа најпре позива да се
изјасне чланови који гласају „за“, а затим они
који гласају „против“ и на крају чланови који
су уздржани од гласања.
Након завршеног гласања, председник
Већа саопштава резултате гласања.
6. Записник и друга акта
Члан 27.
О раду на седници Већа води се записник.
У записник се уноси време и место одржавања седнице, име председника, односно
председавајућег и записничара, имена присутних чланова, имена оправдано и неоправдано
одсутних чланова, имена лица која су на седници
присутна, кратак ток седнице са садржајем
дневног реда и питања о којима се расправљало
и одлучивало, имена свих учесника у претресу,
резултат гласања и одлуке донете на седници
Већа.
На захтев појединих чланова Већа, који
су на седници издвојили своја мишљења, у
записник се уносе битни делови њихове изјаве.
Члан 28.
Записник са седнице потписује председник
односно председавајући Већа и записничар.
Записници са седница чувају се као трајни
документи.
Члан 29.
Веће доноси решења и закључке.
Акта из става 1. овог члана, потписује
председник односно председавајући Већа.
Члан 30.
Акта која Веће доноси објављују се у
„Службеном листу града Зајечара“.
Поједина акта која доноси Веће објављују
се и на огласној табли, када је то тим актом
предвиђено.
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спроводити поступак ликвидације Позоришта,
одређује се Владимир Ђуричић, досадашњи
управник Позоришта.
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да
важе општи акти Позоришта.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара“.
I Број 011-23
У Зајечару, 11.07. 2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
На основу члана 56. Закона о локалним
изборима, („Сл. гласник“, бр. 129/07) Скупштина
града Зајечара и члана 9. Пословника Скупштине
града Зајечара (‘’Сл.лист Града Зајечара’’,
бр.1/08), на основу Извештаја Верификационог
одбора о избору одборника, на седници
одржаној 11.07.2008. године, донела је

ОДЛУКУ

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА
Члан 1.
ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборницима Скупштине града Зајечара, и то:
1.РАДУЛОВИЋ ВИДОЈУ
2.ДИНИЋ ДРАГАНУ
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Сл. листу града Зајечара“.
I бр. 011-22
У Зајечару, 11.07.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 1. Закона о јавном
правобранилаштву („Службени гласник РС“,
бр.43/91) и члана 82. Статута града Зајечара
(„Службени лист Града Зајечара“, бр. 1/08),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној
11.07.2008. године, донела је

ОДЛУКУ

О ГРАДСКОМ ЈАВНОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ У ЗАЈЕЧАРУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се делокруг,
организација
и
рад
Градског
јавног
правобранилаштва у Зајечару (у даљем тексту:
Правобранилаштво).
I - ДЕЛОКРУГ
Члан 2.
Правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и интереса
Града Зајечара, његових органа и организација
и других правних лица која врше послове од
интереса за Град Зајечар и чије се финансирање
обезбеђује у буџету Града Зајечара.
Правобранилаштво може заступати и друга
правна лица на њихов захтев, уколико то није у
супротности са интересима субјеката из става
1. овог члана.
Члан 3.
Правобранилаштво је самостални орган
који у складу са Законом и овом Одлуком
предузима правне радње и користи правна
средства пред судовима и другим надлежним
органима, ради остваривања имовинских права
и интереса Града Зајечара, његових органа и
организација које се финансирају из буџета
Града.
У заступању субјеката из претходног става
Правобранилаштво има положај законског
заступника.
Члан 4.
Правобранилаштво пре покретања парнице
или другог поступка може предузети потребне
мере ради споразумног решавања спорног
односа у случајевима у којима то природа спора
допушта.
Правно или физичко лице које има намеру
да покреће поступак против Града Зајечара
или правног лица чија имовинска права и
интересе заступа Правобранилаштво, може
се обратити Правобранилаштву са предлогом
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На основу члана 6. Одлуке о Градском
јавном правобранилаштву ( I број: 011-21 од
11.07.2008.) и члана 129. Закона о општем
управном поступку („Сл. лист СРЈ“,бр.33/
97и31/01) Скупштина града Зајечара, на
седници одржаној 11.07.2008.године, донела је
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града Зајечара и објавити у „Службеном листу
Града Зајечара“.
I бр. 02-74
У Зајечару,11.07.2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
СЛОБОДАН ВИДЕНОВИЋ разрешава се
дужности Општинског јавног правобраниоца.
О б р а з л о ж е њ е:
Слободан Виденовић је постављен за
Општинског јавног правобраниоца Решењем
Скупштине Општине Зајечар I бр. 02-42 од
14.06.2006. године, и на овој дужности се и сада
налази.
Доношењем Закона о територијалној
организацији Републике Србије (‘’ Сл. глсник
РС“, бр. 129/07), Општина Зајечар је добила
статус Града.
Након конституисања
органа Града
Зајечара и доношења Статута града Зајечара,
приступило се усаглашавању одлука и аката
које је донела Скупштина општине Зајечар.
У том смислу, донета је и Одлука о Градском
јавном правобранилаштву у Зајечару.
Чланом 6. Одлуке о Градском јавном правобранилаштву у Зајечару предвиђено је да
функцију Правобранилаштва врши Градски
јавни правобранилац, кога поставља и разрешава Скупштина града Зајечара на период од
четири године, с тим што може бити поново
постављен.
Сходно томе, Градско веће града Зајечара
предлаже Скупштини града Зајечара да разреши дужности Општинског јавног правобраниоца, а ради постављења Градског јавног
правобраниоца.
Имајући у виду напред наведено, а на основу
овлашћења из прописа и у складу са чланом 192.
Закона о општем управом поступку, Скупштина
града Зајечара одлучила је као у диспозитиву
овог Решења.
Поука о правном средству : Против овог
Решења може се покренути управни спор
тужбом код Окружног суда у Зајечару, у року
од 30 дана од дана пријема решења. Тужба се
предаје Суду непосредно или преко поште.
Решење доставити: именованом, Градском
јавном правобранилаштву и архиви Скупштине

На основу члана 6. Одлуке о Градском
јавном правобранилаштву (I број: 011-21 од
11.07.2008.) и члана 192. Закона о општем
управном поступку (“Сл. лист СРЈ“ број 33/97
и 31/01), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 11.07.2008.године донела је

РЕШЕЊЕ

О ПОСТАВЉЕЊУ ГРАДСКОГ ЈАВНОГ
ПРАВОБРАНИОЦА
СЛОБОДАН ВИДЕНОВИЋ, дипломирани
правник из Зајечара, поставља се за Градског
јавног правобраниоца.
О б р а з л о ж е њ е:
Чланом 6. Одлуке о Градском јавном
правобранилаштву у Зајечару предвиђено је
да функцију Правобранилаштва врши Градски
јавни правобранилац, кога поставља Скупштина
града Зајечара на период од четири године, с
тим што може бити поново постављен.
У члану 8. наведене Одлуке одређено је да
за Градског јавног правобраниоца може бити
постављено лице које је држављанин Републике
Србије и испуњава опште услове за заснивање
радног односа у државним органима, које има
завршен правни факултет, положен правосудни
испит и најмање пет година радног искуства на
пословима правне струке.
У складу са наведеним одредбама, Градско
веће града Зајечара предлаже Скупштини града
Зајечара да за Градског јавног правобраниоца
постави Слободана Виденовића, с обзиром да
испуњава прописане услове.
Слободан Виденовић је рођен 27. јуна
1969. године у Зајечару. Основну и средњу
школу завршио је у Зајечару. Дипломирао
је на Правном факултету у Нишу. Радио је у
Општинском суду у Зајечару од 2000. године. У
Општинском јавном правобранилаштву ради
од маја 2003. године, најпре као самостални
стручни сарадник, потом, од 1. марта 2005. као
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Билтен Града Зајечара објављује се под
називом „ЗАЈЕЧАР“.
Члан 3.
Тираж билтена износи 1.800 примерака,
а сви примерци билтена деле се грађанима и
заинтересованим организацијама бесплатно..
Члан 4.
Билтен се издаје у формату А4, са четири
колор стране, док су остале стране, чији је број
променљив, црно-беле.
Члан 5.
Билтен има уредника, кога именује Скупштина града Зајечара посебним решењем.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а биће објављена у „Службеном листу Града
Зајечара“.
I број: 011-20
У Зајечару, 11.07.2008.

У Зајечару, 11.07.2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
При сравњењу са изворним текстом,
утврђено је да се у Решењу о постављењу
Секретара
Скупштине
града
Зајечара,
објављеним у ‘’Сл.листу града Зајечара’’,бр.1/08,
поткрала грешка па се на основу чл. 114.ст. 3.
Пословника Скупштине града Зајечара (‘’Сл.
лист града Зајечара’’,бр.1/08), даје

ИСПРАВКА

РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
У образложењу Решења о постављењу
Секретара Скупштине града Зајечара у шестом
пасусу иза речи: ‘’и’’ треба брисати речи:
‘’већином од укупног броја одборника’’.
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
На основу члана 5. Одлуке о издавању
билтена Града Зајечара (број 011-20 од
11.07.2008.) и члана 39. Статута Града Зајечара
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 11.07.2008.
године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ УРЕДНИКА БИЛТЕНА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
I
Именује се СРЂАН РУБЕЖИЋ за уредника
билтена “Зајечар“, који издаје Град Зајечар.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу
Града Зајечара“.
I број: 02 - 76
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ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Драган Вукашиновић

11. JUL 2008.
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