
ГОДИНА III БРОЈ 12 25. ЈУН 2010.

На основу члана 92. став 2. Закона о планирању 
и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09) и члана 39. 
став 1. тачка 7. Статута Града Зајечара (“Сл. лист гра-
да”, бр. 1/08) Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 25.06.2010. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

   О ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

l ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се: појам и врсте 
грађевинског земљишта, уређивање грађевин-
ског земљишта, накнада за уређивање, услови и 
начин давања у закуп неизграђеног грађевинског 
земљишта у јавној својини, односно отуђење ис-
тог, критеријуми за утврђивање висине закупнине 
односно цене земљишта, накнада за уређивање и 
коришћење грађевинског земљишта и друга питања 
у вези са уређивањем и рационалним коришћењем 
грађевинског земљишта.

Члан 2.

Грађевинско земљиште јесте земљиште одре-
ђено законом и одговарајућим планским докумен-
том, које је предвиђено за изградњу и редовно 
коришћење објеката као и земљиште на којем су из-
грађени одбјекту у скалду са законом са земљиштем 
које служи за редовну употребу тих објеката.

Члан 3.

Грађевинско земљиште може бити у свим обли-
цима својине и у промету је.

Право својине на грађевинском земљишту у 
јавној својини има Република Србија, Аутономна 
покрајина, односно јединица локалне самоуправе 
– град Зајечар.

 Грађевинско земљиште у јавној својини је у 
промету под условима прописаним законом. 

Члан 4.

Грађевинско земљиште може бити:

1. Градско грађевинско земљиште 
2. Грађевинско земљиште ван граница градског 

грађевинског земљишта.
Градско грађевинско земљиште јесте зем љиште 

у грађевинском подручју насељеног места које је 
као такво одређено планским документом, који се 
доноси за град Зајечар у складу са законом.

Планским документом којим се одређује градско 
грађевинско земљиште не мења се облик својине на 
земљишту у обухвату. 

Грађевинско земљиште ван граница градског 
грађевинског земљишта јесте земљиште у грађевин-
ском подручју изван насељеног места које је као так-
во одређено планским документом који се доноси за 
град Зајечар у складу са законом.

Планским документом којим се одређује грађе-
винско земљиште ван граница градског грађевинског 
земљишта не мења се облик својине на земљишту у 
обухвату.

 
Члан 5.

Грађевинско земљиште се користи према на-
мени одређеној планским документом (стамбене 
зоне, стамбено-пословне, зоне јавних функција, 
радне зоне, индустријске зоне, спортско - рекреа-
тивне, земљишта посебне намене и сл.).

Град Зајечар уређује и обезбеђује коришћење 
грађевинског земљишта и стара се о његовој зашти-
ти, унапређивању, рационалном коришћењу, у 
складу са урбанистичким плановима и програмом 
уређивања.

Члан 6.

Грађевинско земљиште може бити изграђено и 
неизграђено.

Изграђено грађевинско земљиште је земљиште 
на коме су изграђени објекти у складу са важећим 
законом, намењени за трајну употребу.

Неизграђено грађевинско земљиште је зем-
љиште на коме нису изграђени објекти, на коме су 
изграђени објекти супротно важећем закону, као 
и земљиште на коме су изграђени објекти прив-
ременог карактера.

Грађевинско земљиште јавне намене је оно на 
којем су изграђени јавни објекти од општег интереса 
и јавне површине, које је у јавној својини, као и 
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земљиште које је планом намењено за изградњу јав-
них објеката од општег интереса и јавних површина, 
а које је у јавној својини.

Грађевинско земљиште јавне намене може бити 
уређено и неуређено, изграђено и неизграђено.

ll УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 7.

Грађевинско земљиште може бити уређено и 
неуређено.

Уређено грађевинско земљиште је земљиште 
које је комунално опремљено за изградњу, у складу 
са важећим планским документом (изграђена сао-
браћајница, НН мрежа, водоводна мрежа и други 
објекти инфраструктуре).

Члан 8.

Уређивање грађевинског земљишта обухвата 
његово припремање и опремање.

Припремање земљишта обухвата истражне 
радове, израду геодетских, геолошких и других 
подлога, израду планске и техничке документације, 
програма за уређивање земљишта, расељавање, 
уклањање објекта, санирање терена и друге сличне 
радове.

Опремање земљишта обухвата изградњу објека-
та комуналне инфраструктуре и уређење површина 
јавне намене.

Уређивање грађевинског земљишта врши се 
према средњорочним и годишњим програмима 
уређивања, које доноси Скупштина града Зајечара, 
на предлог ЈП “Дирекција за изградњу” Зајечар.

Члан 9.

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта 
плаћа инвеститор.

Висина накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта утврђује се на основу следећих критерију-
ма: степена комуналне опремљености, урбанистичке 
зоне, намене и површине објекта.

Ближи критеријуми и услови за уређивање гра-
ђевинског земљишта утврђују се и уређују посебном 
одлуком.

Средства добијена од накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта користе се за реконструк-
цију инфраструткуре, прибављање грађевинског 
земљишта и одржавање објеката комуналне инфра-
структуре.

Члан 10.

Неизграђено грађевинско земљиште које није 
опремљено у смислу ове Одлуке а налази се у обух-
вату плана генералне регулације и плана детаљне 

регулације, може се комунално опремити средстви-
ма физичких и правних лица-власника грађевинског 
земљишта.

Лица из претходног става подносе захтев ЈП 

“Дирекција за изградњу” Зајечар (у даљем тексту: 
Дирекција).

Ако Дирекција утврди да је предметна лока-
ција у обухвату планова и да је подносилац власник 
грађевинског земљишта, сачињава услове о финан-
сирању изградње комуналне инфраструктуре, који 
нарочито садржи: податке о локацији односно зони, 
податке из урбанистичког плана, техничке услове 
за изградњу комуналне инфраструктуре, податке 
из програма уређивања грађевинског земљишта, 
границе локације која се опрема са пописом катас-
тарских парцела, рок изградње, обавезу Дирекције 
за пибављање локацијске, грађевинске и употребне 
дозволе, обезбеђење и финансирање стручног 
надзора у току извођења радова, обавезу власника 
земљишта за финансирање техничке документације, 
стручне контроле и извођење радова са обавезом 
предаје изграђених објеката комуналне инфраструк-
туре и других објеката јавне намене у својину Града.

За објекте који ће се градити на локацији од-
носно зони која се комунално опрема средствима 
власника накнада за уређивање грађевинског 
земљишта умањује се за стварне трошкове комунал-
ног опремања у висини од 50% од висине накнаде 
утврђене према мерилима за обрачун те локације 
односно зоне.

Ако власник грађевинског земљишта прихвати 
услове из става 3. предлог о финансирању изградње 
комуналне инфраструктуре са предлогом уговора 
доставља се Скупштини града Зајечара на одлучи-
вање.

Одлука Скупштине града о прихватању предло-
га о финансирању изградње комуналне инфрастрк-
туре средствима власника грађевинског земљишта 
садржи и овлашћење Дирекције за закључивање 
уговора.
       

Члан 11.

У поступку изградње или легализације објеката 
инвеститор плаћа накнаду за уређивање земљишта 
сходно одредбама ове Одлуке као и посебне одлуке 
у смислу члана 9. став 3.

Ако се приликом изградње руши постојећи 
објекат изграђен у складу са законом, за који је 
плаћена накнада, као и у поступку легализације 
инвеститор плаћа накнаду за уређивање грађевин-
ског земљишта сходно одредбама одлука само 
за повећану површину, при чему критеријуме 
примењују сходно намени и карактеру објекта који 
се руши и објекта који се гради.

Инвеститор који поседује привремену грађе-
винску дозволу, издату у складу са раније важећим 
законима, може се ослободити плаћања накнаде за 
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комунално уређење и опремање уколико је у тој пов-
ршини, степену комуналне опремљености и висини 
обрачуната и иста уплаћена, у поступку издавања 
привремене грађевинске дозволе.

У случају да се изградња објекта врши у фазама 
инвеститор плаћа накнаду за уређивање грађевин-
ског земљишта у зависности од тога да ли и како се 
издаје грађевинска дозвола.

Члан 12.

Ако у току изградње објекта настану измене 
у односу на издату грађевнску дозволу и главни 
пројекат инвеститор је дужан да поднесе захтев за 
измену грађевинске дозволе.

Изменом у смислу става 1. сматра се свако од-
ступање од положаја, димензија, намена и облика 
објекта утврђених у грађевинској дозволи и главном 
пројекту.

Уклико је инвеститор изградио објекат веће пов-
ршине у односу на одобрену техничку документа-
цију дужан је да сноси трошкове разлике у накнади 
за уређивање земљишта.

У случају да је изграђени објекат мањи од до-
кументацијом одобреног инвеститор нема право на 
умањење и поврћај обрачунате и исплаћене накнаде 
за уређивање грађевинског земљишта.

Члан 13.

Висину накнаде, начине и услове плаћања нак-
наде, као и друга међусобна права и обавезе у пос-
тупку уређивања грађевинског земљишта утврђује 
се уговором који са инвеститором закључује Дире-
кција.

lll ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ 
ЗЕМЉИШТА  У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

Члан 14.

Град  Зајечар отуђује или даје у закуп грађевин-
ско земљиште у јавној својини ради изградње 
утврђене планом, јавним надметањем или при-
купљањем понуда, јавним огласом, по тржишним 
условима, у складу са законом и овом Одлуком. 

Рок за привођење земљишта намени по огласу 
из претходног става је највише три године од дана 
закључења уговора, а ближи рок утврђује се самим 
уговором зависно од намене и величине објекта као 
и намере инвеститора.

Трајање закупа зависи од намене грађевинског 
земљишта и уговара се са роком трајања и то:

- са наменом за становање рок трајања закупа 
је 99 година,

- за све друге намене регулисане законом и овом 
Одлуком рок трајања закупа је 50 година.

Члан 15.

Грађевинско земљиште у јавној својини даје се у 
закуп као неизграђено и уређено.

Изузетно може се дати у закуп неизграђено 
грађевинско земљиште  које није уређено ако уче-
сник у поступку јавног оглашавања прихвати пропи-
сане услове за уређивање земљишта и преузме уго-
вором обавезу да о свом трошку изврши комунално 
опремање грађевинског земљишта.

Постојеће и планиране површине јавне намене 
не могу се отуђити из јавне својине.

Члан 16.

Грађевинско земљиште у јавној својини не може 
се отуђити или дати у закуп ако није донет плански 
документ на основу кога се издаје локацијска дозво-
ла. 

Грађевинско земљиште у јавној својини се оту-
ђује или даје у закуп лицу које понуди највећу цену 
односно највиши износ закупнине за то земљиште.

Највећа понуђена цена односно највећи по-
нуђени износ закупнине не могу се накнадно умањи-
вати.

Изузетно, град Зајечар може отуђити или дати 
у закуп грађевинско земљиште у јавној својини по 
цени односно закупнини која је мања од тржишне 
или без накнаде, уз претходно прибављену саглас-
ност Владе Републике Србије и у складу са одгова-
рајућим одредбама Уредбе и ове Одлуке.

Члан 17.

У случају када на грађевинском земљишту 
које се даје у закуп ради изградње стамбених или 
стамбено-пословних објеката не постоје услови 
за обезбеђење простора за паркирање возила, 
инвеститор је дужан да сачини са овлашћеним 
предузећем уговор о изградњи потребног броја пар-
кинг, односно гаражних места, уз достављање неког 
од стедстава обезбеђења (банкарске гаранције и сл.) 
на земљишту јавне својине у близини објекта који се 
гради. Уговор се прилаже уз грађевинску дозволу.

Члан 18.

Одлуку о расписивању јавног огласа за јавно 
надметање, односно прикупљање понуда јавним 
огласом ради отуђења односно давања у закуп 
грађевинског замљишта у јавној својини доноси Гра-
доначелник града Зајечар  

Одлуком из става 1. овог члана одређује се ко-
мисија за спровођење поступка јавног надметања, 
односно отварања понуда у периоду од четири го-
дине (у даљем тексту: Комисија).

Стручне и административно-техничке послове 
у поступку јавног оглашавања спроводи надлежна 
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служба Градске управе.
Јавни оглас за надметање односно прикупљање 

понуда ради давања у закуп грађевинског земљишта 
у јавној својини тј. отуђења истог садржи:

- податке о катастарској парцели,
- податке о намени грађевинског земљишта,
- податке о уређености и комуналној опре-

мљености земљишта,
- податке да за земљиште које није уређено 

висину обавезе и напомену да ће о свом трошку 
обавезу извршити инвеститор,

- посебне услове у погледу обавезе изградње 
паркинг места,

- почетни износ закупнине односно цене 
отуђења,

- дужину трајања закупа,
- гарантни износ за учешће на јавном над-

метању,
- место и време одржавања јавног надметања 

односно отварања понуда,
- рок за подношење пријава односно понуда 

са обавештењем о документацији која се може при-
ложити уз пријаву,

- рок за привођење земљишта намени,
- обавезу инвеститора да сноси трошкове по-

реза у вези са земљиштем (пренос апсолустних пра-
ва, пренамена пољопривредног земљишта),

-напомену да неблаговремене и непотпуне по-
нуде и пријаве неће бити разматране.

Гарантни износ може се утврдити у висини до 
30% од почетног износа закупнине односно цене 
земљишта.

Учесницима у поступку оглашавања гарантни 
износ се враћа у току од 10 дана по окончању пос-
тупка јавног надметања.

Лице које као најповољнији изабрани понуђач 
не закључи уговор са градом Зајечаром или раскине 
уговор због неиспуњења уговорних обавеза, њего-
вом кривицом, губи право на повраћај депозита.

Рок за подношење пријава, однсоно понуда не 
може бити краћи од 30 дана од дана објављивања 
јавног огласа.

Члан 19.

Поступак јавног надметања одржаће се ако 
истом приступи најмање два учесника, лично или 
преко овлашћеног пуномоћника. 

 Уколико на јавно надметање не приступи ни 
један или само један учесник поступак оглашавања 
ће се поновити.

Ако се грађевинско земљиште не додели ни у 
поновљеном поступку јавног надметања спроводи 
се поступак прикупљања понуда јавним огласом.

Када је у поступку прикупљања понуда учесник 
само један понуђач а Комисија процени да је понуда 
економски оправдана, иста се може прихватити.

Понуђена цена у поступку из претходног ста-

ва не може бити нижа од почетне цене са јавног 
надметања.    

Учесници јавног надметања не могу бити лица 
која до дана подношења пријаве нису измирили 
доспеле обавезе према граду Зајечару (по основу 
закупа, накнаде за уређење, накнаде за коришћење, 
локалне комуналне таксе и сл.).

    
Члан 20.

Пријава односно понуда на јавни оглас мора 
да садржи тачне податке за правна и физичка лица, 
матични тј. ЈМБГ, извод из одговарајућег важећег 
регистра за правна лица, износ понуђене накнаде 
са начином и роком плаћања, рок изградње објекта, 
изјаву о прихватању осталих услова из огласа, друге 
услове реализације инвестиције и доказ о уплати 
депозита.

 
Члан 21.

Поступак јавног надметања почиње тако што 
председник Комисије утврђује ко је поднео пријаве 
и саопштава ко је стекао статус учесника на јавном 
надметању. Након тога објављује почетни износ за-
купнине тј. почетну цену земљишта и позива учеснике 
да дају своје понуде. Учесник јавног надметања 
дужан је да јасно и гласно каже своју понуду.

Председник Комисије пита три пута да ли неко 
даје више од највећег претходно понуђеног износа 
и констатује после трећег позива који је највећи по-
нуђени износ и име понуђача.

Учесник који је понудио највећи износ потпи-
сује изјаву са назнаком висине понуђеног износа, 
а потом председник Комисије оглашава да је јавно 
надметање завршено. 

Члан 22.

О току поступка јавног надметања води се за-
писник у који се обавезно уносе следећи елементи:

- место, дан и час почетка јавног надметања,
- број и редослед пријављених учесника,
- резултат прегледа документације и назначење 

пријава које не испуњавају услове за учествовање у 
поступку јавног надметања,

- почетни износ закупнине, односно  цене 
земљишта,

- имена учесника са понуђеним износом,
- износ закупнине, односно цене који је утврђен 

као највећи са подацима о учеснику,
- евентуалне примедбе учесника јавног 

надметања, време завршетка поступка јавног 
надметања, друге податке од значаја за ток поступка 
јавног надметања.

 Записник потписују чланови Комисије, за-
писничар и најповољнији понуђач.   
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Члан 23.

Одредбе ове Одлуке о поступку јавног над-
метања аналогно се примењују и у поступку при-
купљања понуда.

Члан 24.

На основу записника Комисије из члана 22. 
надлежна служба израђује нацрт решења о отуђењу, 
односно о давању у закуп грађевинског земљишта у 
јавној својини.

Решење из претходног става доноси Градо-
начелник града Зајечара и на основу истог закључује 
са инвеститором уговор.

Решење из овог члана доставља се свим учесни-
цима у поступку јавног надметања, односно при-
купљања понуда и Јавном правобранилаштву града 
Зајечара.

Учесник у поступку који сматра да му је пов-
ређено неко право као и јавни правобранилац ако 
сматра да је решење донето супротно закону или 
одредбама ове Одлуке, могу да покрену управни 
спор против решења пред надлежним судом у року 
од 30 дана од дана достављања решења.

Члан 25.

Решење о отуђењу односно давању у закуп 
грађевинског земљишта садржи:

- податке о закупцу односно купцу земљишта,
- податке о катастарској парцели,
- податке о намени грађевинског земљишта,
- висину закупнине односно цене,
- рок трајања закупа,
- рок привођења земљишта планираној 

намени,
- посебне услове за уређење земљишта ако се у 

закуп даје неуређено грађевинско земљиште однос-
но напомену да ће се висина накнаде за комунално 
уређено земљиште обрачунати и исплатити у пос-
тупку грађевинске дозволе,

- обавезу закупца да у одређеном року закључи 
уговор о закупу,

- обавезу изградње потребног броја паркинг 
места на јавној површини.

Члан 26.

По правноснажности решења о отуђењу, однос-
но давању у закуп грађевинског земљишта закључује 
се уговор између града Зајечара и лица коме се 
земљиште отуђује односно даје у закуп, у року који 
не може бити дужи од 30 дана.

Ако се уговор не закључи у утврђеном року Гра-
доначелник ће новим решењем поништити решење 
о давању грађевинског земљишта.

У случају из претходног става земљиште се 

може под истим условима понудити следећем најпо-
вољнијем понуђачу по спроведеном огласу под пот-
пуно идентичним условима.    
     

Члан 27.

Уговор о закупу грађевинског земљишта у јавној 
својини садржи:

- податке о уговарачима,
- податке о броју, површини и локацији катастар-

ских парцела са назнаком приступне саобрћајнице,
- податке о намени планираног објекта са роко-

вима привођења земљишта намени,
- рок трајања закупа,  
- висину закупнине и рок плаћања, са одгова-

рајућим гаранцијама уколико се отплата врши на 
рате са обавезом ревалоризације,

- друге посебне услове који се односе на ко-
мунално опремање земљишта, изградњу паркинг 
простора, плаћање апсолутних права на пренос, 
пренамену пољопривредног земљишта у грађевин-
ско,

- права и обавезе у случају неизвршења 
обавеза,

- поступак и услове за измену уговора,
- начин решавања спорова,
- друга права и обавезе.

Члан 28.

Грађевинско земљиште у јавној својини може се 
отуђити или дати у закуп непосредном погодбом, у 
складу са законом и овом Одлуком, у случајевима:

- изградње објеката за потребе обављања пос-
лова из надлежности државних органа и организа-
ција, органа јединица територијалне аутономије и 
локалне самоуправе, као и других објеката у јавној 
својини,

- прибављања грађевинске дозволе власнику 
бесправно саграђеног објекта, који је захтев поднео 
у роковима прописаним законом ако је изградња тог 
објекта у складу са условима предвиђеним законом,

- исправке граница суседних катастарских 
парцела,

- формирање грађевинске парцеле у складу са 
чланом 102. Закона о планирању и изградњи,

- отуђења или давања у закуп грађевинског 
земљишта по цени односно закупнини која је 
мања од тржишне цене или давања без накнаде, уз 
претходно прибављену сагласност Владе Републике 
Србије,

- споразумног давања замљишта ранијем влас-
нику непокретности које у поступку експропријације 
и у складу са прописима о експропријацији.

Заинтересована лица из овог члана подносе 
писмени захтев надлежном одељењу, које по 
утврђивању основаности поднетог захтева израђује 
нацрт решења о давању у закуп ондосно отуђењу 
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грађевинског земљишта непосредном погодбом 
и доставља на доношење Градоначелнику града 
Зајечара.

Решење и уговор о давању непосредном погод-
бом садрже све елементе аналогно решењу и угово-
ру у поступку јавног надметања.    
    

Члан 29.

Закупнину плаћа лице коме је грађевинско 
земљиште у јавној својини дато у закуп у поступку 
утврђеном овом Одлуком.

Закупнина се плаћа:
- у целости, у року од 15 дана од дана закључења 

уговора,
- у ратама и то највише 6 месечних рата које се 

ревалоризују индекстом раста цена на мало рачу-
најући од дана закључења уговора па до доспећа 
рате за плаћање.

Члан 30.

Почетни износ закупнине за давање у закуп 
грађевинског земљишта у јавној својини односно 
цене земљишта за отуђење истог утврђује одлуком 
Скупштина града Зајечара на предлог Дирекције.

Износом из претходног става обухваћени су 
трошкови припремања грађевинског земљишта и 
тржишна цена земљишта, према зонама утврђеним 
посебном одлуком.

Члан 31.

Закуп грађевинског земљишта у јавној своји-
ни престаје пре истека уговореног рока закупа у 
случајевима:

- ако закупац у уговореном року не плати закуп-
нину,

- ако користи земљиште противно намени,
- ако у року утврђеним уговором земљиште не 

приведе намени.
Закуп може престати и пре уговореног рока на 

захтев закупца.
Решење о престанку закупа доноси Градоначел-

ник и на основу истог закључује се уговор о раскиду 
уговора о закупу земљишта.

Члан 32.

У случајевима из претходног члана закупац има 
право на повраћај уплаћеног износа закупнине, без 
ревалоризације, умањеног за 20%.

Члан 33.

Закупац земљишта има право да на земљишту 
изгради планирани објекат на коме стиче право 
својине и да објекат и земљиште користи у складу са 

њиховом наменом.
      

Члан 34.

Ако се промени власник објекта који је изграђен 
на закупљеном грађевинском земљишту у јавној 
својини закуподавац ће на захтев новог власника 
изменити уговор о закупу, тако што ће на место дота-
дашњег закупца ступити нови власник објекта.

Уз захтев за измену уговора о закупу доставља 
се уговор о куповини објекта, завршеног или у из-
градњи, односно други правни основ којим се стиче 
право својине на објекту и који је оверен судски са 
потврдом пореске управе, односно правноснажно 
решење о наслеђивању.

Уговор о закупу, по потписивању и овери, 
представља правни основ за промену уписа у јавним 
књигама о евиденцији непокретности и правима на 
њима.

Члан 35.

Грађевинско земљиште у јавној својини град 
Зајечар може дати у закуп или отуђити по цени 
мањој од тржишне цене, односно закупнине или без 
накнаде у случајевима и под условима предвиђеним 
Уредбом и уз сагласност Владе Републике Србије и 
то ако је земљиште намењено за изградњу следећих 
објеката:

- објеката који су у функцији реализације 
пројеката из области економског развоја, а који ће 
се реализовати до 2012. године и чијом се реализа-
цијом повећава број запослених за најмање 1% као 
и јавни приходи по том основу сразмерно повећању 
запослености,

- објекта који је намењен за социјално стано-
вање у случајевима када је инвеститор Република 
Србија, Аутономна покрајина или град Зајечар и у 
случају када се појављују као инвеститори изградње 
некомерцијалних станова,

- станова у складу са Уредбом о мерама подршке 
грађевинској индустрији кроз субвенционисање 
камате по кредитима за финансирање стамбене из-
градње у 2010. године (“Сл. гласник РС”, бр. 4/2010),

- објекта који је у функцији обављања комуналне 
делатности у складу са Законом о комуналним делат-
ностима.

Члан 36.

Сагласност Владе Републике Србије неопходна 
је као претходни услов за објављивање јавног огла-
са или уступање непосредном погодбом.

Влада одлучује на основу елабората о оправда-
ности уступања земљишта по цени нижој од тржишне 
односно без накнаде.

Елаборат мора да садржи:
- попис и површину катастарских парцела за 
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које се предлаже отуђење или давање у закуп,

- податке из планског документа на основу кога 
се може издати локацијска и грађевинска дозвола 
са наведеним битним урбанистичким и техничким 
параметрима (намена, коефицијент изграђености 
и заузетости, посебни услови, степен комуналне 
опремљености и др.) и једним листом графичког 
приказа локације у одговарајућој размери,

- процену Министарства финансија-пореске 
управе о тржишној вредности катастарских пар-
цела,

- економску анализу очекиваних трошкова и 
економску анализу очекиване користи од реализа-
ције инвестиције, као и анализу очекиваних социјал-
них ефеката,

- преглед других подстицајних мера и средста-
ва које Република Србија, Аутономна покрајина, 
односно град Зајечар обезбеђује за реализацију тог 
пројекта,

- друге податке из којих се може закључити о 
оправданости оваквог располагања.

Члан 37.

 Ако се земљиште уступа у поступку јавног 
надметања елаборат, поред елемената из члана 36. 
мора да садржи и:

- одређене сврхе пројекта и субјеката који могу 
да учествују у поступку јавног надметања,

- услове и критеријуме за умањење, као и 
критеријуме и мерила за оцену понуда и одређи-
вања износа умањења тржишне вредности,

- врсту и висину обезбеђења које подноси 
учесник у јавном надметању,

- нацрт јавног огласа.
Ако се земљиште уступа непосредном погод-

бом елаборат поред елемената из члана 36. мора да 
садржи и:

- податке о лицу које се овлашћује за потпис уго-
вора о отуђењу, односно давању у закуп по добијању 
сагласности Владе,

- податке о правном, односно физичком лицу 
– стицаоцу права закупа односно права својине на 
предметном грађевинском земљишту,

- износ умањења изражен као разлика између 
утврђене тржишне вредности грађевинског 
земљишта и новачног износа одређеног уговором о 
отуђењу, односно давању у закуп,

- обавезу стицаоца права да обезбеди банкар-
ску гаранцију по добијању сагласности Владе, за ис-
пуњење уговорених обавеза,

- нацрт уговора о уступању грађевинског 
земљишта.

Захтев Влади Републике Србије за одобрење ус-
тупања подноси Градски јавни правобранилац у име 
града Зајечара на основу закључка Градског већа 
града Зајечара.

Закључком из претходног става, а на основу 

процене целисходности, опредељује се одгова-
рајући поступак давања земљишта (оглас или непос-
редна погодба).

Члан 38.

По добијању претходне сагласности расписује 
се оглас у року од једне године, при чему рок за при-
купљање понуда не може бити краћи од 30 дана.

Поступак непосредне погодбе мора се спровести 
у року од 45 дана од дана добијања претходне са-
гласности.

Пропуштање рокова има за последицу да се 
мора поново тражити и обезбедити претходна са-
гласност Владе.

Поступак спроводи Комисија у смислу ове Од-
луке а записник доставља Градском већу.

Градско веће доноси одлуку о отуђењу односно 
давању у закуп грађевинског земљишта и одређује 
лице овлашћено за закључење уговора.

Одредбе ове Одлуке о елементима решења и 
уговора аналогно се примењују.

Пропуштањем рока од 30 дана за закључење 
уговора губи се право на закључење а поступак ус-
тупања може бити поновљен.

lV КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА У ПРАВО 
СВОЈИНЕ

Члан 39.

Конверзија права коришћења у право својине 
на грађевинском земљишту врши се без накнаде и уз 
накнаду, под условима прописаним законом и овом 
Одлуком. 

Конверзија права коришћења у право својине 
остварује се на  појединачним  катастарским пар -
целама.       
    

Члан 40.

Право на конверзију без накнаде припада:
- Републици Србији, Аутономној покрајини и 

граду Зајечару, који су уписани као носиоци пра-
ва коришћења на неизграђеном и изграђеном 
земљишту у државној својини у Јавној књизи о 
евиденцији непокретности и правима на њима, као и 
на непокретнос-тима на којима су као носиоци права 
коришћења уписана правна лица чији су оснивачи 
Република Србија, Аутономна покрајина односно 
град Зајечар.

Упис права јавне својине врши се на основу из-
вода из Јавне књиге о евиденцији непокретности и 
правима на њима а захтев подноси надлежни јавни 
правобранилац.

- Лицима која су уписана као носиоци права 
коришћења на изграђеном грађевиском земљишту 
у државној својини у Јавној књизи о евиденцији 
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непокретности и правима на њима.
- Власнцима посебних физичких делова у 

стамбеним зградама са више станова, пословним и 
пословно-стамбеним зградама.

Конверзија права коришћења у право својине 
без накнаде припада сразмерно површини посебних 
физичких делова чији су лица из претходног става 
власници.

- Власницима објеката или власницима посебних 
физичких делова објеката изграђеним на грађевин-
ском земљишту за које је закључен уговор о закупу 
ради изградње на рок од преко 50 година.

Одредбе овог члана неће се применити на она 
лица која по закону право на конверзију остварују уз 
накнаду.

Упис права својине у корист лица из овог члана 
врши орган надлежан за послове вођења евиденције 
непокретности и правима на њима.

Члан 41.

Ако власник објекта, односно посебног фи-
зичког дела објекта није уписан као носилац права 
коришћења на грађевинском земљишту на коме 
је објекат изграђен, већ је као носилац права ко-
ришћења земљишта уписан град Зајечар, Република 
Србија или неко правно лице чији су оснивачи, пре 
стицања права својине утврђује се земљиште за 
редовну употребу објекта.

Земљиште за редовну употребу објекта јесте 
земљиште испод објекта и око објекта у површини 
која је одређена као минимална за формирање 
нових грађевинских парцела за ту зону, у складу са 
планским документом.

На захтев власника објекта имовинско-правна 
служба доноси решење о утврђивању земљишта за 
редовну употребу објекта и формирању грађевинске 
парцеле.

Уз захтев за доношење решења власник објекта 
доставља доказ о праву својине на објекту са до-
казом, уколико је поступак легализације, да је над-
лежни орган утврдио могућност легализације, као и 
копију плана парцеле.

Решење о утврђивању земљишта за редовну 
употребу објекта и формирању грађевинске парцеле 
доноси се у случајевима када:

- постојећа катастарска парцела на којој је 
објекат изграђен представља само земљиште испод 
објекта,

- се ради о објекту за који је поднет захтев за 
легализацију и утврђена могућност легализације,

- у поступку конверзије права коришћења треба 
утврдити земљиште за редовну употребу постојећег 
објекта а власник објекта није носилац права ко-
ришћења на грађевинском земљишту.

Статус земљишта које се појављује као разлика 
између постојеће катастарске парцеле и новоформи-
ране грађевинске парцеле регулише се у складу са 

законом, одговарајућим планским актом и одредба-
ма ове Одлуке.

На решење о утврђивању земљишта за редовну 
употребу објекта може се изјавити жалба у року од 
15 дана од дана достављања решења, Министарству 
надлежном за послове финансија. Правноснажно 
решење је основ за провођење промене у катастар-
ском операту.

Члан 42.

Конверзију права коришћења у право својине 
на грађевинском земљишту у државној односно јав-
ној својини уз накнаду, могу остварити:

- привредна друштва и друга правна лица на која 
су се примењивале одредбе закона којима се уређује 
промена власништва друштвеног или државног ка-
питала, односно имовине (у даљем тексту: привати-
зација), стечајни и изврши поступак,

- правни следбеници лица из претходног става,
- лица која су право коришћења на неизграђеном 

грађевинском земљишту у државној својини стекла 
ради изградње у складу са важећим законима којима 
је било уређено грађевинско земљиште до 13. маја 
2003. године или на основу одлуке надлежног орга-
на,

- закупци на период од преко 50 година, који 
су исплатили закупнину у целости а земљиште нису 
приврели намени.

Члан 43.

По захтеву за конверзију права решење доноси 
имовинско-правна служба у ком се поступку утврђује 
и висина накнаде по основу конверзије. 

На решење из претходног става може се изја-
вити жалба Министарству надлежном за послове 
финансија у року од 15 дана од дана достављања 
решења.  

Новчана средства остварена по основу конвер-
зије права коришћења у право својине, по закону и 
овој Одлуци уплаћују се у износу од 50% у посебан 
Фонд за реституцију а у износу од преосталих 50% у 
буџет града Зајечара.

Средства која се уплаћују у буџет Града по овом 
основу морају се користити наменски, за уређивање 
грађевинског замљишта, прибављање грађевинског 
земљишта, изградњу и одржавање објеката кому-
налне инфраструктуре. 

Члан 44. 

Конверзија права коришћења у право својине 
врши се уз накнаду тржишне вредности тог грађевин-
ског земљишта односно појединачних катастарских 
парцела у моменту конверзије права, умањену 
за трошкове прибављања права коришћења, са 
обрачунатом ревалоризацијом.

Приликом утврђивања трошкова прибављања 
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непокретности не обрачунава се плаћена накнада за 
уређивање грађевинског земљишта.

Тржишну вредност грађевинског земљишта 
утврђује Министарство финансија-пореска управа, 
на основу критеријума утврђених Уредбом (“Сл.глас-
ник РС”,бр.4/2010) и степену комуналне опремљенос-
ти земљишта.

Трошкове вештачења (грађевинске, финан-
сијске, геодетске и друге струке) сноси подносилац 
захтева за конверзију.

Трошкови прибављања права коришћења обух-
ватају укупну ревалоризовану цену капитала однос-
но имовине, исплаћену у поступку приватизације од-
носно ревалоризовану вредност стварних трошкова 
прибављања права коришћења.

Трошкови прибављања грађевинског земљишта 
обухватају и трошкове припремања грађевинског 
земљишта и отклањања индустријског загађења, уз 
доставу одговарајућих доказа о тим трошковима.

Члан 45.

Уз захтев за конверзију права коришћења у 
право својине уз накнаду, лица из члана 42. став 1. 
алинеја 1 и 2 наводе следеће податке са доказима:

- начин стицања права коришћења,
- попис свих катастарских парцела на којима 

су уписани као носиоци права коришћења у јавним 
књигама,

- податке о катастарским парцелама, 
- доказ о уплати укупне купопродајне цене ка-

питала односно имовине,
- изјава одговорног лица да су подаци наведени 

у захтеву истинити,
- налаз овлашћеног вештака финансијске струке 

са списка сталних судских вештака о ревалоризацији 
исплаћене купопродајне цене.

Члан 46.

Уз захтев за конверзију права коришћења у 
право својине уз накнаду, лица из члана 42. став 1. 
алинеја 3 и 4 наводе следеће податке са доказима:

- начин стицања права коришћења,
- попис свих катастарских парцела на којима 

су уписани као носиоци права коришћења у јавним 
књигама,

- одговарајуће доказе о измиреним обавезама 
код стицања права коришћења,

- ревалоризовану вредност трошкова који се 
односе на припремање земљишта или отклањање 
индустријског загађења сачињену од стране 
овлашћеног вештака финансијске струке са списка 
сталних судских вештака.

Члан 47.

По пријему уредног захтева из члана 45. ове Од-

луке надлежни орган без одлагања а најкасније у року 
од 8 дана упућује пореској управи захтев за процену 
тржишне вредности грађевинског земљишта, који 
је дужан да, без одлагања, а најкасније у року од 30 
дана достави тражене податке.

      
Члан 48.

По пријему уредног захтева из члана 46. ове Од-
луке надлежни орган без одлагања а најкасније у року 
од 8 дана упућује пореској управи захтев за процену 
тржишне вредности грађевинског земљишта, а одго-
варајућој служби Градске управе, јавном предузећу 
или другој организацији основаној ради обезбеђи-
вања услова за унапређивање и заштиту грађевин-
ског земљишта, захтев за достављање података о 
висини накнаде за прибављање права коришћења, 
односно о висини закупа, који су дужан да, без одла-
гања, а најкасније у року од 30 дана доставе тражене 
податке.

Члан 49.

По добијању података из члана 47. и 48. ове 
Одлуке,као и прибављањем других доказа, имовин-
ско-правна служба у спроведеном поступку, доноси 
решење којим утврђује право на конверзију права 
коришћења у право својине и утврђује висину нак-
наде по том основу.

Решење из претходног става садржи попис 
појединачних катастарских парцела а у делу решења 
којим се утврђује висина накнаде за конверзију пра-
ва коришћења у право својине исказује се висина 
средстава која се као посебна накнада уплаћује на 
рачун Фонда за реституцију и висина средстава која 
се као посебна накнада, уплаћује у корист буџета 
града Зајечара.

Члан 50.

По правноснажности решења и доставе доказа 
о извршеним уплатама, као и доказу о непостојању 
пореске обавезе по том основу, стичу се услови 
за упис права својине у Јавну књигу о евиденцији 
непокретности и правима на њима. 

Члан 51.

Лицима којима је до маја 2003. године, као дана 
ступања на снагу Закона о планирању и изградњи 
дато на коришћење грађевинско земљиште у 
државној својини ради изградње, а која то право ко-
ришћења нису уписала у Јавну књигу о евиденцији 
непокретности и правима на њима, престаје право 
коришћења.

Поступак за утврђивање права коришћења 
покреће, по службеној дужности Градски јавни пра-
вобранилац, а решење доноси орган надлежан за 
имовинско-правне послове Градске управе Зајечар.
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На решење из претходног става може се изја-
вити жалба Министарству надлежном за послове 
финансија у року од 15 дана од дана достављања 
решења.

Правноснажно решење којим се утврђује преста-
нак права коришћења објављује се у “Службеном 
листу града Зајечара” и представља основ за промену 
уписа у јавним књигама. 

 
Члан 52.

Ранији сопственик, законски наследник као и 
лица на која је ранији сопственик пренео право ко-
ришћења у складу са законом и којима је утврђено 
право коришћења на неизграђеном осталом 
грађевинском земљишту у државној својини по 
Закону из 2003. године, остају носиоци права ко-
ришћења на земљишту до доношења закона којим 
ће се уредити враћање одузете имовине.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53.

Постављање и уклањање мањих монтажних 
објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене (киосци, гараже, летње и зимске баште, 
тезге и други покретни мобилијар), споменика и 
спомен обележја на површинама јавне намене, балон 
хала спортске намене, надстрешница за склањање 
људи у јавном превозу и пловећих постројења на 
водном земљишту, није предмет ове Одлуке однос-
но уредиће се посебном одлуком.

Члан 54.
 
Накнада за коришћење грађевинског зем -

љишта обрачунава се и плаћа у складу са Законом 
о планирању и изградњи из 2003. године и донетом 
Одлуком града Зајечара о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта (“Сл. лист општина”, бр. 
7/06, 1/07, “Сл. лист опоштина Зајечар”, бр. 3/07,”Сл. 
лист града”, бр. 3/08, 13/09, 16/09, 17/09, 20/09, 22/09 
и 1/10), до доношења прописа којим ће се наведена 
накнада интегрисати у порез на имовину.   
       
    

Члан 55.

Постојеће одлуке о мањим монтажним обје -
ктима, о критеријумима и мерилима за уговарање 
накнаде за комунално уређење и опремање, о 
одређивању почетне цене закупнине земљишта, као 
и друге одлуке донете на основу Закона из 2003. го-
дине, примењиваће се до доношења нових одлука, у 
складу са новим Законом и овом Одлуком, у делови-
ма који нису у супротности.

Члан 56.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о грађевинском земљишту (“Сл. лист 
општина”, бр. 15/05).

Члан 57.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у “Службеном листу града Зајечара”.

I број 011 - 39
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

          ПРЕДСЕДНИК
                   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 77. Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС”, бр. 47/03 и 34/06), а у вези 
члана 220. Закона о планирању и изградњи („Сл. 
гласник РС“, бр. 72/09), члана 7. став. 1. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 
62/06) и члана 39. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 25.06.2010. го-
дине, донела је

О Д Л У К У

О ДОПУНAMA ОДЛУКЕ  О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о накнади за коришћење грађевин-
ског земљишта („Сл. лист општина”, бр. 7/06 и 1/07, 
„Сл. лист општине Зајечар”, бр. 3/07 и „Службени лист 
града Зајечара”, бр. 3/08, 13/09, 16/09, 17/09, 20/09, 
22/09, 1/10 и 9/10), у самосталном члану 3. став 1. 
(„Службени лист града Зајечара”, бр. 1/10 и 9/10) 
табела се допуњује и гласи: 

„
Мали Извор   0,0040538
Ласово   0,0012188

                                                       
          ”

У ставу 2.  истог члана у табели, после тежинске 
групе 02, додаје се тежинска група 09 која гласи:

„

09 55300
Ресторани, кафане и 
бифеи у сеоским месним 
заједницама

0,25

”
У ставу 4. истог члана, после речи: „Мали 
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Јасеновац” додају се речи: „Мали Извор и Ласово”. 

Члан 2.

Обвезници   накнаде за   коришћење  грађевинског  
земљишта  из поплављених подручја Вишњар, Му-
љак, Пишура, Изворски пут, Грљан, Вражогрнац, 
Гамзиградска Бања, Велики Извор, Трнавац, Звездан 
са викенд насељем „Кључ“ и Вратарница, ослобађају 
се плаћања накнаде за период од 01. 01. до 31. 12. 
2010. године.

Право на ослобађање имају само обвезници са 
списка Комисије за процену штете од елементарних 
непогода Градског већа града Зајечара и код којих је 
записнички евидентирана штета.

Обвезницима накнаде из става 2. овог члана, 
који су већ извршили уплату на основу достављених 
решења за 2010. годину, уплаћени износи биће 
пренети у наредни обрачунски период и третираће 
се као уплате за 2011. годину. 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Зајечара”.

I број 011 - 40
У Зајечару, 25.06.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                                  

               ПРЕДСЕДНИК
                    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 1. и 14. Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 9/2010)  
и члана 39. Статута града Зајечара (‘’Службени лист 
града Зајечара’’, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25.06.2010. године, 
донела је 

ОДЛУКУ

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И 
УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара”, бр. 9/2010), члан 8. мења се и гласи:

“Накнада се уплаћује на одговарајући уплатни 
рачун са назнаком - посебна накнада за заштиту и 
унапређивање животне средине, према решењу 
надлежног органа. “

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  “Службеном листу града Зајечара”.

I бр. 011 - 41
У Зајечару,25.06.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                                  

    ПРЕДСЕДНИК
           Иван Јоковић с. р.

На основу члана 23. став 2. Закона о комуналним 
делатностима, („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), 
чл. 28. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 
25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон) 
и члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/08,20/09), Скупштина града Зајеча-
ра на седници одржаној дана 25.06.2010. године,  
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  “ТОПЛИФИКАЦИЈА 
МОРАВИА - ЗАЈЕЧАР” А.Д. ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНУ 

ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

      I
 
ДАЈЕ СЕ сагласност „Топлификацији Моравиа 

- Зајечар“ A.Д. Зајечар да цену топлотне енергије 
утврди у следећем износу:

- за домаћинства, установе чији је оснивач град 
Зајечар, основне и 

средње школе, политичке, верске и невладине 
организације.....................................  66,38 дин/м2

- за остале установе, државне органе и друге ор-
ганизације из друштвених делатности и привредне 
организације...................................132,76 дин/м2

II

Цена топлотне енергије за обрачун по KWh ис-
поручене топлотне енергије преко мерача  за све 
потрошаче без разлике у категоријама износи:

- фиксни део који се наплаћује 12 месеци на 
основу инсталисане снаге у kwh за грејну сезоне 
2010/2011. год. ....................................................140,00 дин/
kwh инст. снаге

- варијабилни део који се наплаћује 6 месеци (за 
време трајања грејне сезоне) на основу стварно ис-
поручене топлотне енергије преко мерача у  kwh за 
грејну сезону 2010/2011. год. ....................4,87 дин/ kwh
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          lll

Све утврђене цене из тачке  I и ll овог Решења 
обрачунате су без ПДВ-а.

IV

Цене из тачке I и II овог Решења примењиваће 
се од дана објављивања у „Сл. листу града Зајечара“.

V

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.
 
I број 02-153
У Зајечару, 25.06.2010. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК 
                Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 1/08), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25.06.2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП „ТОПЛАНА“ ЗАЈЕЧАР 
– У ЛИКВИДАЦИЈИ  НА ОДУСТАЈАЊЕ ОД ПРАВА 

ПРЕЧЕ КУПОВИНЕ ПРЕНЕТИХ АКЦИЈА 
КОЈЕ СУ У ВЛАСНИШТВУ „MORAVIA ENERGO“ A.S.

I      

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном 
предузећу „Топлана“ Зајечар – у ликвидацији на 
одустајање од права прече куповине пренетих 
акција које су у власништву „Moravia Energo“ A.S.

                                                                  
II

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I бр.02-155
У Зајечару, 25.06.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

                   П Р Е Д С Е Д Н И К
                    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 12. и члана 15. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02 и 107/05), 
члана 9. и члана 13. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа „Обједињена наплата“ Зајечар („Сл. лист 
града“ бр.15/10) и члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“,бр.1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
25.06.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА У 
УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ ЗАЈЕЧАР

I

ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Јавног предузећа 
„Обједињена наплата“ Зајечар, као представници 
оснивача,и то:

-за председника 
Игор Андрејевић 
-за заменика председника
Драгослава Ђокић
-за чланове:
1.Сузана Вујић
2.Ивана Живић Ђурђевић
3.Јелена Вучковић
 

II
 
ИМЕНУЈУ СЕ у  Надзорни  одбор Јавног преду-

зећа „Обједињена наплата“ Зајечар, као представни-
ци оснивача, и то:

-за председника
Драган Динић
-за чланове:
1.Слободан Перчић
2.Лидија Џунов
3.Мирјана Станкић

III

Решење доставити именованима, Јавном  
предузећу „Обједињена наплата“  Зајечар и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-156
У Зајечару, 25.06.2010. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

    ПРЕДСЕДНИК 
      Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Економско трговинске школе у Зајечару, са 05.07.2010.
године, и то:

 
1. Анђела Рисантијевић, представник локалне 

самоуправе
2. Мирослава Најдановић, представник локал-

не самоуправе
3. Александар Стојановић, представник лока-

лне самоуправе 
4. Милена Коцић, представник запослених
5. Миломир Илијић , представник запослених
6. Александра Стојковић, представник запо-

слених
7. Слободан Дојчиновић, представник роди-

теља 
8. Владан Гојић, представник родитеља 
9. Дејан Милићевић, представник родитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. одређено је да чланове 
школског одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова. 
Школски одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину 
чланова предлажу наставничко веће и савет 
родитеља школе тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Економско трговинске школе у Зајечару,са почетком 
трајања мандата од 05.07.2006.године. Чланом 55. у 
ставу 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, одређено је да мандат органа управљања 
траје четири године.

С обзиром да 05. 07. 2010. године, истиче 
мандат наведеном Школском одбору, Скупштина 
града Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 

се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Економско 
трговинској школи у Зајечару, и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02 - 132
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       
   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ  ШКОЛЕ

 У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Економско трго-
винске школе у Зајечару,почев од 06.07.2010.године, 
чланови:

1. Селена Ничић, представник локалне самоу-
праве

2. Драган Динић, представник локалне самоу-
праве

3. Анђела Рисантијевић, представник локалне 
самоуправе

4. Снежана Костадиновић, представник запос-
лених

5. Мирјана Голубовић, представник запос-
лених

6. Драган Петровић, представник запослених
7. Дејан Милићевић, представник родитеља
8. Слободан Дојчиновић, представник ро-

дитеља
9. Душанка Милошевић, представник ро-

дитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
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одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Економско трговинска школа у Зајечару, је ак-
том бр.611-281-01/7 од 17.05. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Записник 
Комисије о спроведеном тајном гласању за избор 
чланова Школског одбора из реда запослених, 
бр.611-247/1-01/2 од 30.04.2010.године; Записник 
Комисије о спроведеном тајном гласању за избор 
чланова Школског одбора из реда родитеља, бр.611-
260/1-01/3 од 11.05.2010.године кao и Извештај 
Поли цијске управе у Зајечару, стр. пов. бр. 235-109-
2435/10 од 13.05.2010.године, да предложени канди-
дати нису осуђивани за кривична дела утврђена  у 
члану 54. став 10. тач.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање,као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима,  Економско 
трговинској школи у Зајечару и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02-133
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       
   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 

Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Гимназије у Зајечару, са 05.07.2010.године, и то:

1. Љубомир Ђуричић, представник локалне 
самоуправе

2. Даница Ђурић, представник локалне самоу-
праве

3. Цветко Јовановић, представник локалне 
самоуправе 

4. Биљана Симоновић, представник запос-
лених

5. Јелица Павловић, представник запослених
6. Драгица Вељковић, представник запослених
7. Александра Маџоски, представник ро-

дитеља 
8. Небојша Симеоновић, представник ро-

дитеља 
9. Мирослава Лиловић, представник ро-

дитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Гим-
назије у Зајечару, са почетком трајања мандата од 
05.07.2006.године. Чланом 55. у ставу 1. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања, одређено 
је да мандат органа управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Гимназији у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 134
У Зајечару,  25. 06. 2010. године



25. ЈУН 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 12 СТРАНА 15
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       
   ПРЕДСЕДНИК

               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-

новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Гимназије у Зајеча-
ру, почев од 06. 07. 2010. године, чланови:

1. Драган Димитријевић, представник локалне 
самоуправе

2. Цветко Јовановић, представник локалне 
самоуправе

3. Сузана Рајковић, представник локалне само-
управе

4. Сузана Томић, представник запослених
5. Мирјана Станојевић, представник запос-

лених
6. Живка Миленовић, представник запослених
7. др Мирјана Филимоновић, представник 

родитеља
8. Миодраг Николов, представник родитеља
9. Биљана Пејић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Гимназија у Зајечару, је актом 05 бр.178 од 
13.05.2010.године, доставила предлог Наставничког 
већа и Савета родитеља, као овлашћених предла-
гача,  за чланове Школског одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извештај 

Комисије о спроведеном тајном гласању за чланове 
Школског одбора из реда запослених од 27.04.2010.
године, Извештај Комисије о спроведеном тајном 
гласању за чланове Школског одбора из реда ро-
дитеља од 20.04.2010.године кao и Извештај Поли-
цијске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-2183/10 
од 29.04.2010.године, да предложени кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена  у члану 
54. став 10. тач.1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, спровели 
поступак у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и предложили кандидате 
за чланове Школског одбора код којих не постоје за-
конске сметње за именовање,као и  код предложених 
представника локалне самоуправе,Скупштина града 
Зајечара је сходно наведеним прописима,одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или 
преко поште. 

Решење доставити именованима,  Гимназији у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-135
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Медицинске школе у Зајечару, са 05.07.2010.године, 
и то:

1. Драгана Минчић, представник локалне са-
моуправе

2. Љиљана Јаначковић, представник локалне 
самоуправе
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3. Др Драги Ћирић, представник локалне само-
управе

4. Виолета Јовановић, представник запос-
лених 

5. Дајана Живановић, представник запослених
6. Данијела Бранковић, представник запос-

лених
7. Зорица Поповић, представник родитеља 
8. Бранислав Дервишевић, представник ро-

дитеља
9. Лидија Видановић, представник родитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Медицинске школе у Зајечару,са почетком трајања 
мандата од 05.07.2006.године.Чланом 55. у ставу 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
одређено је да мандат органа управљања траје чети-
ри године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Медицинској 
школи у Зајечару, и архиви Скупштине града Зајеча-
ра.

I број 02-130
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-

новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-

тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Медицинске шко-
ле у Зајечару,почев од 06.07.2010.године, чланови:

1. Славко Стојановић, представник локалне 
самоуправе

2. Зоран Младеновић, представник локалне 
самоуправе

3. др Драги Ћирић, представник локалне само-
управе

4. Драгица Костадиновић, представник запос-
лених

5. Татјана Живковић, представник запослених
6. Јелена Милосављевић, представник запос-

лених
7. Јован Јовановић, представник родитеља
8.  Владан Пауновић, представник родитеља
9. Емилија Божиновић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Медицинска школа у Зајечару, је актом бр.367 од 
27.05.2010.године, доставила предлог Наставничког 
већа и Савета родитеља, као овлашћених предла-
гача,  за чланове Школског одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извештај 
Комисије о спроведеном тајном гласању за избор 
чланова Школског одбора из реда запослених и 
Извештај Комисије о спроведеном тајном гласању за 
избор чланова Школског одбора из реда родитеља, 
кao и Извештај Полицијске управе у Зајечару, стр.
пов.бр.235-1092538/10 од 25.05.2010.године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09).

С о бзиром да су овлашћени предлагачи, спро-
вели поступак у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и предложили кандидате 
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за чланове Школског одбора код којих не постоје за-
конске сметње за именовање,као и  код предложених 
представника локалне самоуправе,Скупштина града 
Зајечара је сходно наведеним прописима, одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима,  Медицинској 
школи у Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-131
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Тех-
ничке школе у Зајечару, са 05.07.2010.године, и то:

1. Ана Матејевић, представник локалне самоу-
праве 

2. Славољуб Пајкић, представник локалне са-
моуправе

3. Гордана Вељковић, представник локалне 
самоуправе

4. Мирјана Аранђеловић, представник запос-
лених

5. Раде Јанковић, представник запослених
6. Никола Шмата, представник запослених
7. Ненад Петровић , представник родитеља 
8. Милан Јовановић, представник родитеља
9. Павлица Јеленковић, представник ро-

дитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Техничке школе у Зајечару, са почетком трајања ман-
дата од 05.07.2006.године.Чланом 55. у ставу 1. За-
кона о основама система образовања и васпитања, 
одређено је да мандат органа управљања траје чети-
ри године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Техничкој шко-
ли у Зајечару, и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-136
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Техничке школе у 
Зајечару,почев од 06. 07. 2010. године, чланови:

1. Биљана Стојковић, представник локалне 
самоуправе

2. Добрица Јовановић, представник локалне 
самоуправе

3. Славољуб Пајкић, представник локалне са-
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моуправе
4. Зоран Грујић, представник запослених
5. Дејан Живановић, представник запослених
6. Данијела Младеновић, представник запос-

лених
7. Ирена Јовић Станојевић, представник ро-

дитеља
8. Ненад Петровић, представник родитеља
9. Владан Цветковић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Техничка школа у Зајечару, је актом бр.02/611-
331 од 14.05.2010.године, доставила предлог Настав-
ничког већа и Савета родитеља, као овлашћених 
предлагача,  за чланове Школског одбора у новом 
сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извештај 
Комисије о спроведеном тајном гласању за чла-
нове Школског одбора из реда запослених бр.04-
611-261 од 28.04.2010.године, Извештај Комисије 
о спроведеном тајном гласању за чланове Школ-
ског одбора из реда родитеља бр.04-611-262 од 
28.04.2010.године, кao и Извештај Полицијске управе 
у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-2171/10 од 28.04.2010.
године, да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, спровели 
поступак у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и предложили кандидате 
за чланове Школског одбора код којих не постоје за-
конске сметње за именовање,као и  код предложених 
представника локалне самоуправе,Скупштина града 
Зајечара је сходно наведеним прописима,одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог Ре-
шења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима,  Техничкој 
школи у Зајечару и архиви Скупштине града Зајеча-
ра.

I број 02-137
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „15.МАЈ“ У МАЛОМ ЈАСЕНОВЦУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Осно-
вне школе „15.мај“ у Малом Јасеновцу, са 05.07.2010.
године, и то:

1. Љубиша Дујновић, представник локалне 
самоуправе

2. Саша Христовић, представник локалне само-
управе

3. Драган Вадувесковић, представник локалне 
самоуправе

4. Оливера Иванов, представник запослених 
5. Мирјана Јовић, представник запослених
6. Тоша Миленковић, представник запослених
7. Каролина Марковић, представник ро-

дитеља 
8. Маја Ђорђевић, представник родитеља
9. Снежана Траиловић, представник родитеља 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе ‘’15.мај’’ у Малом Јасеновцу, са почетком 
трајања мандата од 05.07.2006.године.Чланом 55. у 
ставу 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, одређено је да мандат органа управљања 



25. ЈУН 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 12 СТРАНА 19
траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној шко-
ли „15.мај“ у Малом Јасеновцу  и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02-118
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-

новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „15.МАЈ“ У МАЛОМ ЈАСЕНОВЦУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе „15.
мај“ у Малом Јасеновцу, почев од 06.07.2010.године, 
чланови:

1. Љубиша Дујновић, представник локалне 
самоуправе

2. Славиша Димитрашковић, представник ло-
калне самоуправе

3. Звонко Србуловић, представник локалне 
самоуправе

4.Тоша Миленковић, представник запослених
5. Мирјана Јовић, представник запослених
6. Ивана Божиновић, представник запослених
7. Каролина Марковић, представник ро-

дитеља
8. Маја Ђорђевић, представник родитеља
9. Снежана Траиловић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа ‘’15.мај’’ у Малом Јасеновцу, 
је актом бр.71 од 31.03. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Запис-
ник са седнице Наставничког већа, од 29.03.2010.
године и Записник са седнице Савета родитеља о 
спроведеном тајном гласању од 31.03.2010.године, 
кao и Извештај Полицијске управе у Зајечару, стр.
пов.бр.235-109-1995/10 од 19.04.2010.године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној шко-
ли „15.мај“ у Малом Јасеновцу  и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02-119
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
 ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
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(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У 

ГРЉАНУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Владислав Петковић Дис“ у Грљану, са 
05.07.2010.године, и то:

1. Др Бранко Живковић, представник локалне 
самоуправе

2. Душан Фировић, представник локалне само-
управе

3. Mарко Милојковић, представник локалне 
самоуправе 

4. Аполија Маринковић, представник запос-
лених

5. Жаклина Младеновић, представник запос-
лених

6. Весна Жикић, представник запослених
7. Верољуб Славуловић, представник ро-

дитеља
8. Виолета Радуновић, представник родитеља
9. Саша Гугујоновић, представник родитеља
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе „Владислав Петковић Дис“ у Грљану, са 
почетком трајања мандата од 05.07.2006.године.Чла-
ном 55. у ставу 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, одређено је да мандат органа 
управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Владислав Петковић Дис“ у Грљану  и архиви 

Скупштине града Зајечара.

I број 02-120
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09), члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У 

ГРЉАНУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне шко-
ле „Владислав Петковић Дис“ у Грљану, почев од 
06.07.2010.године, чланови:

1. Драган Ђерговић, представник локалне са-
моуправе

2. Драган Станојевић, представник локалне 
самоуправе

3. Горан Тодоровић, представник локалне са-
моуправе

4. Бранислава Божиловић, представник запос-
лених

5. Горан Манојловић, представник запослених
6. Жаклина Младеновић, представник запос-

лених
7. Небојша Петковић, представник родитеља
8. Радисав Николић, представник родитеља
9. Данијела Стевановић, представник ро-

дитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
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праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Владислав Петковић Дис“ у 
Грљану, је актом бр.457 од 12.05. 2010.године, доста-
вила предлог Наставничког већа и Савета родитеља, 
као овлашћених предлагача,  за чланове Школског 
одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извод из 
записника са седнице Наставничког већа одржане 
27.04.2010.године и Извод из записника са седнице 
Савета родитеља одржане 26.04.2010.године о 
спроведеном тајном изјашњавању, кao и Извештај 
Полицијске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-
2369/10 од 10.05.2010.године,да предложени канди-
дати нису осуђивани за кривична дела утврђена  у 
члану 54. став 10. тач.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

 Решење доставити именованима, Основној 
школи „Владислав Петковић Дис“ у Грљану и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-121
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ У ВЕЛИКОМ 

ИЗВОРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе „Вук Караџић“ у Великом Извору, са 
05.07.2010.године, и то:

1. Перислав Генчић, представник локалне са-
моуправе

2. Синиша Ђерић, представник локалне самоу-
праве

3. Раде Ранковић, представник локалне самоу-
праве

4. Браниша Ђорђевић, представник запос-
лених

5. Биљана Николић, представник запослених
6. Зоран Милићевић, представник запослених 
7. Данијела Дидојевић, представник родитеља 
8. Драган Миковић, представник родитеља 
9. Валентина Вељевић, представник родитеља
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Основне школе „Вук Караџић“ у Великом Извору, са 
почетком трајања мандата од 05.07.2006.године.Чла-
ном 55. у ставу 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, одређено је да мандат органа 
управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Вук Караџић“ у Великом Извору и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 116
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“  У ВЕЛИКОМ 

ИЗВОРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе 
„Вук Караџић“ у Великом Извору, почев од 06.07.2010.
године, чланови:

1. Миодраг Ранковић, представник локалне 
самоуправе

2. Перислав Генчић, представник локалне са-
моуправе

3. Синиша Ђерић, представник локалне самоу-
праве

4. Зоран Милићевић, представник запослених
5. Браниша Ђорђевић, представник запос-

лених
6. Дејан Жикић, представник запослених
7. Драган Миковић, представник родитеља
8. Данијела Дидојевић, представник родитеља
9. Валентина Вељевић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Вук Караџић“ у Великом Изво-
ру, је актом бр.287 од 28.05. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извештај 
Комисије о спроведеном тајном гласању за избор 
чланова Школског одбора из реда запослених и 
Извештај Комисије о спроведеном тајном гласању 
за избор чланова Школског одбора из реда ро-
дитеља, кao и Извештај Полицијске управе у Зајеча-
ру, стр.пов.бр.235-109-2540 од 20.05.2010.године, да 

предложени кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање,као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

 Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Вук Караџић“ у Великом Извору, и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 117
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ У 

ЗАЈЕЧАРУ

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе „Десанка Максимовићј“ у Зајечару, са 
05. 07. 2010. године, и то:

 1. Весна Станојевић, представник локалне 
самоуправе

2. Томислав Тодоровић, представник локалне 
самоуправе

3. Горица Петковић, представник локалне са-
моуправе

4. Небојша Милијић, представник запослених
5. Сања Радовановић, представник запос-

лених
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6. Јасмина Анђелић, представник запослених
7. Милко Тодоровић, представник родитеља
8. Оливера Ранђеловић, представник ро-

дитеља
9. Татијана Јанковић, представник родитеља
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе „Десанка Максимовићј“ у Зајечару, са 
почетком трајања мандата од 05.07.2006.године.Чла-
ном 55. у ставу 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, одређено је да мандат органа 
управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Десанка Максимовић“ у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-106
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

 У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне шко-
ле „Десанка Максимовић“ у Зајечару, почев од 
06.07.2010.године, чланови:

1. Дејан Николић, представник локалне само-
управе

2. Оливера Ранђеловић, представник локалне 
самоуправе

3. Сузана Вујић, представник локалне самоу-
праве 

4. Дејан Трифуновић, представник запос-
лених

5. Жикица Стојановић, представник запос-
лених

6. Бранкица Потић, представник запослених
7. Сања Рајковић, представник родитеља
8. Биљана Ђерговић, представник родитеља
9. Сенка Цветковић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и 

васпитања, у члану 54. одређено је да чланове 
школског одбора именује и разрешава скупшти-
на јединице локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од укупног броја 
чланова. Школски одбор има 9 чланова, од којих 
су трећина представници локалне самоуправе, а 
по трећину чланова предлажу наставничко веће 
и савет родитеља школе тајним изјашњавањем. 
Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина 
јединице локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача.  

Основна школа „Десанка Максимовић“ у 
Зајечару, је актом бр.173/10 од 25.05. 2010.године, 
доставила предлог Наставничког већа и Савета 
родитеља, као овлашћених предлагача,  за чланове 
Школског одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извод 
из записника са седнице Наставничког већа од 
27.04.2010.године и Извод из записника са седнице 
Савета родитеља о спроведеном тајном гласању, 
бр.140/10 од 29.04.2010.године, кao и Извештај 
Полицијске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-
221/102 од 30.04.2010.године, да предложени кан-
дидати нису осуђивани за кривична дела утврђена  
у члану 54. став 10. тач.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање,као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
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Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним 
прописима, одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, 
у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
Тужба се предаје Управном суду у Београду непос-
редно или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Десанка Максимовић“ у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 107
У Зајечару, 25. 06.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић  с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Ђура Јакшић“ у Зајечару, са 05.07.2010.
године, и то:

 
1. Бојан Ђорђевић, представник локалне само-

управе
2. Илија Матић, представник локалне самоу-

праве
3. Тања Стевановић, представник локалне са-

моуправе 
4. Милијана Радичевић, представник запос-

лених
5. Оливера Василијевић, представник запос-

лених
6. Зоран Величковић, представник запослених
7. Јовица Ђокић, представник родитеља
8. Весна Ћирић, представник родитеља
9. Зоран Димитријевић, представник ро-

дитеља

О б р а з л о ж е њ е
 

Законом о основама система образовања и вас-
питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе „Ђура Јакшић“ у Зајечару, са почетком 
трајања мандата од 05.07.2006.године.Чланом 55. у 
ставу 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, одређено је да мандат органа управљања 
траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Ђура Јакшић“ у Зајечару  и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02 - 112
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ЂУРА ЈАКШИЋ“  У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе 
„Ђура Јакшић“ у Зајечару, почев од 06.07.2010.го-
дине, чланови:

1. Цана Првуловић, представник локалне само-
управе
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2. Бобек Ђорђевић, представник локалне само-

управе
3. Драгана Милићевић, представник локалне 

самоуправе
4. Милијана Радичевић, представник запос-

лених
5. Оливера Василијевић, представник запос-

лених
6. Милан Величковић, представник запос-

лених
7. Горан Ђорђевић, представник родитеља
8. Ивана Ђорђев, представник родитеља
9. Милош Милосављевић, представник ро-

дитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Ђура Јакшић“  у Зајечару, 
је актом бр.273 од 21.04. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Школа је, такође, приложила Извештај Коми-
сије о спроведеном тајном гласању о предлозима 
за чланове Школског одбора из реда запослених, 
од 29.03.2010.године, Записник са седнице Савета 
родитеља, бр. 251-1/10 од 16.04.2010.године, кao 
и Извештај Полицијске управе у Зајечару, стр.
пов.бр.235-109-2182/10 од 28.04..2010.године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање,као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или 
преко поште. 

 Решење доставити именованима, Основној 
школи „Ђура Јакшић“ у Зајечару и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02 - 113
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ВРАЖО-

ГРНЦУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу, са 
05.07.2010.године, и то: 

1. Владимир Илић, представник локалне само-
управе 

2. Јелисавка Димитријевић, представник ло-
калне самоуправе 

3. Ненад Јовановић, представник локалне са-
моуправе 

4. Радиша Благојевић, представник запос-
лених 

5. Џета Савић, представник запослених 
6. Драгослава Николић, представник запос-

лених
7. Саша Милутиновић, представник родитеља 
8. Бобан Ђорђевић, представник родитеља 
9. Сузана Урошевић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
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тајним изјашњавањем. 
Скупштина општине Зајечар је, на седници од 

14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу, са 
почетком трајања мандата од 05.07.2006.године.Чла-
ном 55. у ставу 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, одређено је да мандат органа 
управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 122
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

 У ВРАЖОГРНЦУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне шко-
ле „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу, почев од 
06.07.2010.године, чланови:

1. Ненад Петровић, представник локалне само-
управе

2. Горица Јеремић, представник локалне само-
управе

3. Данијела Виденовић Станковић, представ-
ник локалне самоуправе

4.Саша Гојковић, представник запослених
5. Милош Митровић, представник запослених
6. Драган Маринковић, представник запос-

лених
7. Емина Карпић, представник родитеља
8. Саша Милутиновић, представник родитеља
9. Дејан Јовановић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Вражо-
грнцу, је актом бр.276 од 23.04. 2010.године, доста-
вила предлог Наставничког већа и Савета родитеља, 
као овлашћених предлагача,  за чланове Школског 
одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Записник са 
седнице Наставничког већа,бр.211 од 26.03.2010.го-
дине са  Извештајем Комисије о спроведеном тајном 
гласању, Записник са седнице Савета родитеља бр. 
201 од 12.04.2010.године, кao и Извештај Полицијске 
управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-1890/10 од 
14.04.2010.године, да предложени кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена  у члану 54. 
став 10. тач.1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, спровели 
поступак у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и предложили кандидате 
за чланове Школског одбора код којих не постоје за-
конске сметње за именовање,као и  код предложених 
представника локалне самоуправе,Скупштина града 
Зајечара је сходно наведеним прописима,одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу,  и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 123
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХАЈДУК ВЕЉКО“ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Хајдук Вељко“ у Зајечару, са 05.07.2010.
године, и то:  

1. Горан Цонић, представник локалне самоу-
праве 

2. Славољуб Пајкић, представник локалне са-
моуправе

3. Биљана Николић, представник локалне са-
моуправе 

4. Бранислав Цакић, представник запослених
5. Јелена Ђорђевић, представник запослених
6. Невена Милошевић, представник запос-

лених
7. др Дарко Вугделија, представник родитеља 
8. Велимир Јовић, представник родитеља
9. Златан Бекић, представник родитеља  

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе „Хајдук Вељко“ у Зајечару, са почетком 
трајања мандата од 05.07.2006.године.Чланом 55. у 
ставу 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, одређено је да мандат органа управљања 
траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 

или преко поште. 
Решење доставити именованима, Основној 

школи „Хајдук Вељко“ у Зајечару и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02 - 138
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-

новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХАЈДУК ВЕЉКО“

 У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе 
„Хајдук Вељко“ у Зајечару, почев од 06.07.2010.го-
дине, чланови:

1. Срђан Симић, представник локалне самоу-
праве

2. Бобан Миленковић, представник локалне 
самоуправе

3. Богомир Крстић, представник локалне само-
управе

4. Драган Цветковић, представник запослених
5. Јелена Цекић, представник запослених
6. Јелена Величковић, представник запос-

лених
7. др Дарко Вугделија, представник родитеља
8. Славиша Ћирић, представник родитеља
9. Златан Бекић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
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одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Хајдук Вељко“ у Зајечару, 
је актом бр.426 од 19.05. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извод из за-
писника са седнице Наставничког већа од 28.04.2010.
године; Извод из записника са седнице Савета ро-
дитеља од 29.04.2010.године, кao и Извештај Поли-
цијске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-2395/10 
од 13.05.2010.године, да предложени кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена  у члану 
54. став 10. тач.1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и предложи-
ли кандидате за чланове Школског одбора код 
којих не постоје законске сметње за именовање, 
као и  код предложених представника локалне 
самоуправе,Скупштина града Зајечара је сходно 
наведеним прописима,одлучила као у диспозитиву 
овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или 
преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Хајдук Вељко“ у Зајечару и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02 - 139
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У 

САЛАШУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Салашу, са 
05.07.2010.године, и то: 

1. Ратомир Рајчић, представник локалне само-
управе

2. Вера Пајић, представник локалне самоу-
праве 

3. Јелена Милић, представник локалне самоу-
праве 

4.  Живка Болдић, представник запослених 
5. Лилица Димитријевић, представник запос-

лених
6. Мирјана Стојимировић, представник запос-

лених
7. Срђан Илић, представник родитеља 
8. Кенеди Новаковић, представник родитеља
9. Зоран Цветковић, представник родитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Салашу, са 
почетком трајања мандата од 05.07.2006.године.Чла-
ном 55. у ставу 1. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, одређено је да мандат органа 
управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или 
преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ у Салашу и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-124
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-

новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

 У САЛАШУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ у Салашу, почев од 06.07.2010.
године, чланови:

1. Ратомир Рајчић, представник локалне само-
управе

2. Ружица Ђурђевић, представник локалне са-
моуправе

3. Слађан Уцановић, представник локалне са-
моуправе

4. Санела Барбуцић, представник запослених
5. Биљана Миљковић, представник запос-

лених
6. Данијела Стојковић, представник запос-

лених
7. Кенеди Новаковић, представник родитеља
8. Срђан Илић, представник родитеља
9. Зоран Цветковић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ у Салашу, 
је актом бр.273 од 26.05. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извештај 
Комисије о спроведеном тајном гласању за чланове 
Школског одбора из реда запослених бр.222 од 
26.04.2010.године; Извештај Комисије о спроведеном 
тајном гласању за чланове Школског одбора из реда 

родитеља бр.230 од 29.04.2010.године, кao и Извештај 
Полицијске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-
2464/10 од 14.05.2010.године, да предложени кан-
дидати нису осуђивани за кривична дела утврђена  
у члану 54. став 10. тач.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање,као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

  Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

 Решење доставити именованима, Основној 
школи „Јован Јовановић Змај“ у Салашу и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 125
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       
   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБA НЕШИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару, са 05.07.2010.
године, и то:

1. Живорад Васиљевић, представник локалне 
самоуправе

2. Радиша Игњатовић, представник локалне 
самоуправе

3. Зоран Тимотић, представник локалне само-
управе
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4. Зорица Динић, представник запослених
5. Радмила Живковић Бранковић, представ-

ник запослених
6. Слободанка Павловић, представник запос-

лених
7  др Ивана Маринковић Петровић, предста -

вник родитеља 
8. Ивана Здравковић, представник родитеља 
9. Дејан Божиновић, представник родитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару,са почетком 
трајања мандата од 05.07.2006.године.Чланом 55. у 
ставу 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања, одређено је да мандат органа управљања 
траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Љуба Нешић“ у Зајечару  и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02-108
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 

године, донела је
 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ЉУБА НЕШИЋ“   У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе 
„Љуба Нешић“ у Зајечару, почев од 06.07.2010.го-
дине, чланови:

1. Драган Стојковић, представник локалне са-
моуправе

2. Марина Ницојевић, представник локалне 
самоуправе

3. Мића Јовић, представник локалне самоу-
праве

4. Јелена Станковић, представник запослених
5. Маја Живић, представник запослених
6. Злата Урошевић, представник запослених
7. др Ивана Маринковић Петровић, пред-став-

ник родитеља
8. Дејан Димитријевић, представник ро-

дитеља
9. Дејан Божиновић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Љуба Нешић“ у Зајечару, је 
актом бр.348 од 31.05.2010. године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извод из за-
писника са седнице Наставничког већа од 30.03.2010.
године и Извод из записника са седнице Савета ро-
дитеља од 25.05.2010.године о спроведеном тајном 
изјашњавању, кao и Извештај Полицијске управе у 
Зајечару, стр.пов.бр.235-109-2269/10 од 26.05.2010.
године, да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, спровели 
поступак у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и предложили кандидате 
за чланове Школског одбора код којих не постоје за-
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конске сметње за именовање,као и  код предложених 
представника локалне самоуправе,Скупштина града 
Зајечара је сходно наведеним прописима,одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Љуба Нешић“  у Зајечару и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I број 02 - 109
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ 

У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајеча-
ру, са 05.07.2010.године, и то:

1. Љубиша Цветковић, представник локалне 
самоуправе

2. Владан Јеличић, представник локалне само-
управе

3. Љиљана Ристић Ранђеловић, представник 
локалне самоуправе

4. Јадранка Миленковић, представник запос-
лених

5. Чеда Златановић, представник запослених
6. Верослав Пауновић, представник запос-

лених
7. Владислав Милојевић, представник ро-

дитеља
8. Нинослава Перић, представник родитеља
9. Лидија Генчић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е

 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Основне школе „Љубица Радосављевић Нада“ у 
Зајечару,са почетком трајања мандата од 05.07.2006.
године.Чланом 55. у ставу 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања, одређено је да 
мандат органа управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или 
преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној шко-
ли „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-110
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ 

У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне шко-
ле „Љубица Радосављевић“ у Зајечару, почев од 
06.07.2010.године, чланови:
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1. Радиша Игњатовић, представник локалне 
самоуправе

2. Лилија Марковић, представник локалне са-
моуправе

3. Милка Пешић, представник локалне самоу-
праве

4. Драган Пешић, представник запослених
5. Јадранка Миленковић, представник запос-

лених
6. Чеда Златановић, представник запосле них
7. Бојана Радојевић, представник родитеља
8. Миодраг Михајловић, представник ро-

дитеља
9. Владислав Милојевић, представник ро-

дитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Љубица Радосављевић“ у 
Зајечару, је актом бр.18 од 05.05.. 2010.године, доста-
вила предлог Наставничког већа и Савета родитеља, 
као овлашћених предлагача,  за чланове Школског 
одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Записник 
са седнице Наставничког већа, бр.180 од 23.04.2010.
године и Записник са седнице Савета родитеља о 
спроведеном тајном гласању, бр.5 од 30.05.2010.го-
дине, кao и Извештај Полицијске управе у Зајечару, 
стр.пов.бр.235-109-2184 од 04.05..2010.године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, спровели 
поступак у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и предложили кандидате 
за чланове Школског одбора код којих не постоје за-
конске сметње за именовање,као и  код предложених 
представника локалне самоуправе,Скупштина града 
Зајечара је сходно наведеним прописима,одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или 
преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Љубица Радосављевић“  у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-111
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
 ШКОЛЕ  ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 

ОБРАЗОВАЊЕ ’’ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ’’  
У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Школе за основно и средње образовање ‘’Јелена 
Мајсторовић’’ у Зајечару, са 05.07.2010.године, и то:

1. Јовица Павловић, представник локалне са-
моуправе

2. Небојша Божиновић, представник локалне 
самоуправе

3. Драган Глишић, представник локалне само-
управе

4. Гордана Милутиновић, представник запос-
лених

5. Емила Бадивук, представник запослених 
6. Марина Јоцић, представник запослених
7. Снежана Богдановић, представник ро-

дитеља
8. Жикица Станисавић, представник роди-

теља
9. Милан Петковић, представник родитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
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ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Шко-
ле за основно и средње образовање ‘’Јелена Мајсто-
ровић’’ у Зајечару, са почетком трајања мандата од 
05.07.2006.године.Чланом 55. у ставу 1. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања, одређено 
је да мандат органа управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Школи за ос-
новно и средње образовање ‘’Јелена Мајсторовић’’ у 
Зајечару  и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-126
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“
 У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Школе за основно 
и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у Зајеча-
ру, почев од 06.07.2010.године, чланови:

1. Биљана Николић, представник локалне са-
моуправе

2. Ана Матејевић, представник локалне самоу-
праве

3. Драгана Чивитовић, представник локалне 

самоуправе
4. Маријана Матејевић, представник запос-

лених
5. Југослав Ћирић, представник запослених
6. Војислав Рошевић, представник запослених
7. Славица Трифић, представник родитеља
8. Корнелиа Радонић, представник родитеља
9. Душанка Николић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Школе за основно и средње образовање 
„Јелена Мајсторовић“ у Зајечару, је актом I бр.190 од 
05.05.2010.године, доставила предлог Наставничког 
већа и Савета родитеља, као овлашћених предла-
гача,  за чланове Школског одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извод из 
записника са седнице Наставничког већа, бр.159 од 
16.04.2010.године и Извод из записника са седнице 
Савета родитеља, бр.158 од 16.04.2010.године о 
спроведеном тајном изјашњавању, кao и Извештај 
Полицијске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-
2017 од 21.04.2010.године, да предложени кандидати 
нису осуђивани за кривична дела утврђена  у члану 
54. став 10. тач.1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, спро-
вели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Школи за ос-
новно и средње образовање „Јелена Мајсторовић“ у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-127
У Зајечару, 25. 06. 2010. године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“ 

У РГОТИНИ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора 
Основне школе „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини, са 
05.07.2010.године, и то:

1. Милун Тамбурић, представник локалне са-
моуправе 

2. Жикица Јанковић, представник локалне са-
моуправе

3. Живица Терзић, представник локалне само-
управе

4. Славица Гаврић, представник запослених
5. Миломир Ранђеловић, представник запос-

лених
6. Сузана Недељковић, представник запослених 
7. Мирјана Лазаревић, представник родитеља 
8. Љубинка Павловић, представник родитеља 
9. Дејана Момчиловић, представник родитеља 

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

 Скупштина општине Зајечар је, на седници 
од 14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор 
Основне школе  „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини,са 
почетком трајања мандата од 05.07.2006.године.
Чланом 55. у ставу 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања, одређено је да мандат 
органа управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-

дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи  „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-114
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. 
године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“

 У РГОТИНИ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор Основне школе 
„Јеремија Илић Јегор“ у Рготини, почев од 06.07.2010.
године, чланови:

1. Ненад Јеремић, представник локалне само-
управе

2. Бранислав Јеремић, представник локалне 
самоуправе

3. Ненад Јовановић, представник локалне са-
моуправе

4. Сузана Недељковић, представник запос-
лених

5. Виолета Глишић, представник запослених
6. Јадранка Ивановић, представник запос-

лених
7. Гордана Јоцић, представник родитеља
8. Татијана Станковић, представник родитеља
9. Драгана Јеремић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-



25. ЈУН 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 12 СТРАНА 35
питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа „Јеремија Илић Јегор“ у Рготи-
ни, је актом бр.248 од 12.05. 2010.године, доставила 
предлог Наставничког већа и Савета родитеља, као 
овлашћених предлагача,  за чланове Школског одбо-
ра у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Записник 
Комисије о спроведеном тајном гласању о предлози-
ма за чланове Школског одбора из реда запослених, 
бр.227/01  од 29.04.2010.године, Записник Комисије 
о спроведеном тајном гласању о предлозима за чла-
нове Школског одбора из реда родитеља, бр.216/01 
од 20.04.2010.године, кao и Извештај Полицијске 
управе у Зајечару, стр.пов.бр.235 -109-2285/10 од 
05.05.2010.године, да предложени кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена  у члану 54. 
став 10. тач.1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-115
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 54. став 2. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 

Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној  25. 06. 2010. године, 
донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ  

‘’СТЕВАН МОКРАЊАЦ’’ У ЗАЈЕЧАРУ

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Ос-
новне школе за музичко образовање ‘’ Стеван Мок-
рањац’’ у Зајечару, са 05.07.2010.године, и то:

 
1. Драгиша Лазаревић, представник локалне 

самоуправе
2. Слађана Ђорђевић, представник локалне 

самоуправе
3. Вујица Лилић, представник локалне самоу-

праве
4. Благица Оцокољић, представник запос-

лених
5. Сандра Николић, представник запослених 
6. Весна Обрадовић Костић, представник за-

послених
7. Јелена Величковић, представник родитеља
8. Мирољуб Трајковић, представник родитеља
9. Александра Младеновић, представник ро-

дитеља 
 
О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља школе 
тајним изјашњавањем. 

Скупштина општине Зајечар је, на седници од 
14.јуна 2006.године, именовала Школски одбор Ос-
новне школе за музичко образовање ‘’ Стеван Мок-
рањац’’ у Зајечару, са почетком трајања мандата од 
05.07.2006.године.Чланом 55. у ставу 1. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања, одређено 
је да мандат органа управљања траје четири године.

С обзиром да 05.07.2010.године, истиче ман-
дат наведеном Школском одбору, Скупштина гра-
да Зајечара, одлучила  је као у диспозитиву овог 
решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
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или преко поште. 
Решење доставити именованима, Основној 

школи за музичко образовање ‘’Стеван Мокрањац’’ у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-128
У Зајечару, 25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 25. 06. 2010. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ  “СТЕВАН МОКРАЊАЦ“  У ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски  одбор Основне школе 
за музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Зајеча-
ру, почев од 06.07.2010.године, чланови:

1. Ивана Јовановић, представник локалне са-
моуправе

2. Александар Дејановић, представник ло-
калне самоуправе

3. Срећко Трајковић, представник локалне са-
моуправе

4. Наташа Јовановић, представник запослених
5. Милош Поповић, представник запослених
6. Драгана Петровић, представник запослених
7. Снежана Мирчић Вучковић, представник 

родитеља
8. Душан Величковић, представник родитеља
9. Ивана Јовичић, представник родитеља

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и вас-

питања, у члану 54. одређено је да чланове школског 

одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Школски 
одбор има 9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину чланова 
предлажу наставничко веће и савет родитеља шко-
ле тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне самоу-
праве одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Основна школа за музичко образовање 
„Стеван Мокрањац“ у Зајечару, је актом бр.70/10 од 
25.05.2010.године, доставила предлог Наставничког 
већа и Савета родитеља, као овлашћених предла-
гача, за чланове Школског одбора у новом сазиву.

Уз наведени акт Школа је приложила Извештај 
Комисије о спроведеном тајном гласању за избор 
чланова Школског одбора из реда запослених, 
бр.66/1 од 20.05.2010.године и Извештај Комисије 
о спроведеном тајном гласању за избор чланова 
Школског одбора из реда родитеља, бр.67/1 од 
21.05.2010.године, кao и Извештај Полицијске управе 
у Зајечару, стр.пов.бр.235-109-2593/10 од 24.05.2010.
године, да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да су овлашћени предлагачи, 
спровели поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и предложили 
кандидате за чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање,као и  код 
предложених представника локалне самоуправе, 
Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним про-
писима, одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог 
Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

Решење доставити именованима, Основној 
школи за музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 129
У Зајечару,  25. 06. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Одговорни уредник: Вуксан Церовић. Адреса: 
Зајечар, Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 - 662. E-mail: ozajecar@verat.net.



25. ЈУН 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 12 СТРАНА 37



38 СТРАНА БРОЈ 12 SLU@BENI LIST 26. ЈУН 2010.



25. ЈУН 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 12 СТРАНА 39

САДРЖАЈ

Одлука о грађевинском земљишту ........................................................................................................................................... 1
Одлука о допуни Одлуке о накнади за коришћење грађевинског земљишта ....................................................10
Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине .......................................11
Решење о давању сагласности „Топлификацији Моравиа - Зајечар“ 
А.Д. Зајечар на цену топлотне енергије ................................................................................................................................11
Решење о давању сагласности ЈКП „Топлана“ Зајечар - у 
ликвидацији на одустајање од права прече куповине акција
које су у власништву „Моравиа Енерго“ АС .........................................................................................................................12
Решење о именовању представника оснивача у Управном и
Надзорном одбору ЈП „Обједињена наплата“ у Зајечару ..............................................................................................12
Решење о разрешењу чланова Школског одбора
Економско - трговинске школе у Зајечару ...........................................................................................................................13
Решење о именовању чланова Школског одбора  Економско  - трговинске 
школе у Зајечару ..............................................................................................................................................................................13
Решење о разрешењу чланова Школско одбора Гимназије у Зајечару .................................................................14
Решење о именовању чланова Школског одбора Гимназије у Зајечару  ...............................................................15
Решење о разрешењу Школског одбора Медицинске школе у Зајечару ..............................................................15
Решење о именовању чланова Школског одбора Медицинске школе у Зајечару ............................................16
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Техничке школе у Зајечару ...................................................17
Решење о именовању чланова Школског одбора Техничке школе у Зајечару  ..................................................17
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „15. мај“ у Малом Јасеновцу“ .......................................18
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „15. мај“ у Малом Јасеновцу .........................................19
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ  „Владислав Петковић Дис“ у Грљану ......................20
Решење о именовању чланова Школског одбора О Ш „Владислав Петковић Дис“ у Грљану ......................20
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ у Великом Извору  .............................21
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Вук Караџић“ у Великом Извору  .............................22
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ  „Десанка Максимовић“ у Зајечару ...........................22
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ у Зајечару ............................23
Решење о разрешењу чланова Школског одбора ОШ  „Ђура Јакшић“ у Зајечару“ ...........................................24
Решење о именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Јакшић“ у Зајечару ..............................................24
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу  ..........................................25
Решење о именовању Школског одбора ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Вражогрнцу ...........................................26
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ „Хајдук Вељко“ у Зајечару  ..............................................................27
Решење о именовању Школског одбора ОШ „Хајдук Вељко“ у Зајечару ...............................................................27
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Салашу .................................................28
Решење о именовању Школског одбора ОШ  „Јован Јовановић Змај“ у Салашу ................................................28
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ „Љуба Нешић“ у Зајечару ................................................................29
Решење  о именовању Школског одбора ОШ „Љуба Нешић“ у Зајечару............................................................... 30
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару ...............................31
Решење о именовању Школског одбора ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару ...............................31
Решење о Разрешењу Школског одбора  Школе за основно и 
средње образовање“ Јелена Мајсторовић“ у Зајечару  .................................................................................................32
Решење о именовању Школског одбора  Школе за основно и 
средње образовање“ Јелена Мајсторовић“ у Зајечару  .................................................................................................33
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини  ................................................34
Решење о  именовању Школског одбора ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рготини  ................................................34
Решење о разрешењу Школског одбора ОШ за музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Зајечару ..................................................................................................................................................35
Решење о именовању Школског одбора ОШ за музичко образовање
„Стеван Мокрањац“ у Зајечару ..................................................................................................................................................36



40 СТРАНА БРОЈ 12 SLU@BENI LIST 26. ЈУН 2010.


