
 
 
 На основу члана 46., 47., 48., 50., 94. 
и 95. Закона о здравственој заштити ("Сл. 
гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 -
др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 
119/2012  и 45/2013-др.закон), члана 5. став 
1. Уредбе о Плану мреже здравствених 
установа ("Сл. гласник РС", бр. 42/2006, 
119/2007, 84/2008, 71/2009, 85/2009, 
24/2010, 6/2012 и  37/2012),  члана 4. Закона 
о јавним службама  ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91,71/94 и 79/2005-др.закон), и члана 14. 
тачка 17. и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Зајечара ("Службени лист 
града Зајечара", број 1/08, 20/09 и 21/11 и 
56/2013), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.03.2014. године,  
донeла је  
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ЗАЈЕЧАР  

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Град Зајечар (у даљем тексту: 
Оснивач) преузима оснивачка права и 
обавезе од Републике Србије над Домом 
здравља у Зајечару и оснива здравствену 
установу у државној својини  Дом здравља 
Зајечар у Зајечару. 
  

Члан 2. 
 

 Права и обавезе Оснивача врши 
Скупштина града Зајечара. 
 Седиште Оснивача је у Зајечару, Трг 
Ослобођења број 1. 

 
Члан 3.  

 
 Назив здравствене установе је: Дом 
здравља Зајечар (у даљем тексту: Дом 
здравља). 
 Седиште Дома здравља је у 
Зајечару, ул. Расаднички пут бб. 
 О промени назива и седишта 
одлучује Управни одбор Дома здравља, уз 
сагласност Оснивача. 

Члан 4.  
 

 Дом здравља је  здравствена 
установа која има статус правног лица. 
 Дом здравља стиче статус правног 
лица даном уписа у судски регистар, у 
складу са законом.   
 На оснивање, организацију и рад 
Дома здравља примењују се прописи о 
јавним службама и здравственој заштити. 
 

Члан 5. 
  

 Дом здравља има свој печат и 
штамбиљ.  
 Изглед и садржина печата и 
штамбиља утврђују се Статутом Дома 
здравља. 
  

II ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 6. 
 

 Делатности Дома здравља су: 
 

- 86.2    Медицинска и стоматолошка 
пракса 

- 86.21  Општа медицинска пракса  
- 86.22  Специјалистичка медицинска 

пракса 
- 86.23  Стоматолошка пракса  
- 86.90 Остала Здравствена заштита. 

 
 Дом здравља  у оквиру своје 
делатности обезбеђује: 
 

-  здравствену заштиту предшколске и 
школске деце, са развојним 
саветовалиштем за младе; 

- здравствену заштиту жена; 
- здравствену заштиту одраслих-

општа медицина са центром за 
превентивне                                                                  

- активности; 
- медицину рада;   
- хитну медицинску помоћ; 
- кућно лечење и негу; 
- поливалентну патронажу; 
- стоматолошку здравствену заштиту; 
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- медицину спорта; 
- социјалну медицину и информативу; 
- медицинско снабдевање. 

 Делатности Дома здравља детаљно 
се регулишу Статутом Дома здравља, у 
складу са законом и подзаконским актима.  
 

III МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ  
 

Члан 7. 
 

 Оснивач у складу са законом: 
 

- даје сагласност на Статут Дома 
здравља; 

- даје сагласност на статусне промене 
Дома здравља; 

- даје сагласност на програм рада 
Дома здравља; 

- разматра и усваја годишњи извештај 
о раду и пословању Дома здравља; 

- именује и разрешава директора, 
заменика директора, Управни и 
Надзорни одбор; 

- предузима мере којима се 
обезбеђују услови за обављање 
делатности Дома  

- здравља; 
- врши и друге послове у складу са 

законом и актима Скупштине града. 
 

Члан 8.  
 

 Дом здравља у складу са законом: 
 

1. континуирано, благовремено и 
квалитетно обавља делатност из 
члана 6. ове Одлуке; 

2. рационално користи средства, 
опрему и инвентар; 

3. сарађује са оснивачем у решавању 
свих значајних питања од интереса 
за обављање своје делатности; 

4. најмање једанпут годишње подноси 
Извештај о раду и финансијском 
пословању, односно подноси 
извештај о раду и други извештај из 
оквира своје делатности, кад то 
затражи Оснивач или извршни орган 
оснивача ; 

5. обавља друге послове у складу са 
законом, Статутом Дома здравља и 
актима Оснивача. 

 
 
 

Члан 9. 
 
 За своје обавезе Дом здравља 
одговара на начин и под условима 
прописаним законом. 
 

Члан 10. 
 
 Међусобна права и обавезе 
Оснивача и Дома здравља, остварују се у 
складу са законом, Статутом и другим 
општим актима. 
      

IV СРЕДСТВА ЗА РАД  
 

Члан 11.  
 

 Средства за рад Дома здравља су у 
јавној својини Града и обезбеђују се од: 

- доприноса за обавезно социјално 
осигурање закључивањем уговора 
са организацијом за обавезно 
здравствено осигурање; 

- буџета Града,  у складу са законом; 
- продаје услуга корисника јавних 

средстава чије је пружање уговорено 
са физичким и правним лицима на 
основу њихове слободне воље; 

- обављања научноистраживачке и 
образовне делатности; 

- издавања у закуп слободних 
капацитета; 

- легата; 
- донација; 
- поклона; 
- завештања и 
- других извора у складу са законом. 

 
 Начин и коришћење средстава из 
претходног става уређује се актом који 
доноси Управни одбор Дома здравља. 
 

Члан 12.  
 

 Средства и имовину за оснивање 
Дома здравља чине: објекти и земљиште, 
покретна и непокретна имовина, капитал, 
средства, права и обавезе, лекови и 
медицинска средства са залихама која су 
припадала организационој јединици Дома 
здравља Зајечар, према Деобном билансу 
број 7112 од 18.12.2013. године, са стањем 
на дан 31.12.2012. године, који је Управни 
одбор Здравственог центра Зајечар усвојио 
на седници одржаној дана 23.12.2013. 
године, под бројем 7719/2. Биланс стања је 
саставни део ове одлуке.  
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 Све пословне промене, настале од 
31.12.2012. године до дана уписа Дома 
здравља у судски регистар, биће исказане у 
пословним књигама Дома здравља.  

 
V ОРГАНИ УПРАВЉАЊА 

 
Члан 13. 

 
 Органи управљања Дома здравља 
су: директор, управни одбор и надзорни 
одбор.   
 Дом здравља може имати заменика 
директора. 
 Органе управљања Дома здравља 
именује и разрешава Оснивач. 
 

Члан 14. 
 

 Директор организује и руководи 
процесом рада, представља и заступа Дом 
здравља, одговоран је за законитост рада 
установе и обавља друге послове у складу 
са законом и Статутом. 
 У остваривању обавеза из става 1. 
овог члана, директор подноси годишњи 
извештај о раду оснивачу, Управном одбору 
тромесечни и шестомесечни извештај о 
пословању Дома здравља, предлаже план и 
програм рада Дома здравља и предузима 
мере за њихово спровођење, извршава 
одлуке Управног и Надзорног одбора, 
доноси акт о организацији и 
систематизацији послова, обавља и друге 
послове утврђене Статутом Дома здравља. 
 Заменик директора замењује 
директора у одсуству. 
 Директор за свој рад одговара 
Управном одбору и Оснивачу. 
 До именовања директора Дома 
здравља, његове послове и овлашћења 
вршиће  вршилац дужности директора, др. 
Градислав Ђорђевић.  
 

Члан 15. 
 
 Директор Дома здравља се именује 
на основу јавног конкурса који расписује 
Управни одбор Дома здравља, у складу са 
законом и Статутом  Дома здравља. 
 Оснивач именује директора Дома 
здравља на предлог Управног одбора, у 
складу са законом прописаним условима. 
 Услови за именовање и разрешење 
директора уређују се Статутом Дома 
здравља, у складу са законом и Статутом  
Дома здравља. 

 Директор се именују на период од 
четири године, највише два пута узастопно. 
 Мандат директора се рачуна од дана 
ступања на дужност. 
 

Члан 16. 
 
 Дужност директора  Дома здравља 
престаје истеком мандата и разрешењем. 
 Скупштина Града ће разрешити 
директора Дома здравља пре истека 
мандата: 

- на лични захтев (подношењем 
оставке); 

- ако обавља функцију супротно 
одредбама закона, ове Одлуке и 
Статута Дома здравља;  

- ако нестручним, неправилним и 
несавесним радом проузрокује већу 
штету Дому здравља или несавесно 
извршава обавезе због чега су 
настале или могле настати веће 
сметње у раду Дома здравља;  

- ако је налазом здравствене 
инспекције установљена повреда 
прописа и општих аката Дома 
здравља или неправилност рада 
директора  и  

- у другим случајевима, у складу са 
законом и Статутом Дома здравља. 

 
Члан 17. 

  
 Заменик директора се именује и 
разрешава под условима, на начин и по 
поступку прописаним за именовање и 
разрешење директора Дома здравља.  
 

Члан 18. 
 

 Управни одбор Дома здравља у 
складу са законом: 
 

- доноси Статут уз сагласност 
Оснивача; 

- доноси друге опште акте у складу са 
законом; 

- одлучује о пословању Дома 
здравља; 

- доноси програм рада и развоја; 
- доноси финансијски план и годишњи 

обрачун Дома здравља; 
- усваја годишњи извештај о раду и 

пословању Дома здравља; 
- одлучује о коришћењу средстава 

Дома здравља, у складу са законом; 
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- расписује јавни конкурс и спроводи 
поступак избора кандидата за 
директора и заменика директора;  

- обавља и друге послове, у складу са 
законом и Статутом Дома здравља. 

 
 Управни одбор Дома здравља има 
пет чланова (укључујући и председника), од 
којих су три члана представници Оснивача, 
а два члана из реда запослених у Дому 
здравља. 
 Најмање један члан из реда 
запослених у Управном одбору мора бити 
здравствени радник са високом стручном 
спремом. 
 Чланове Управног одбора из реда 
запослених, Оснивач именује на предлог 
Стручног савета Дома здравља, у складу са 
законом и Статутом Дома здравља. 
 Оснивач именује чланове Управног 
одбора, на период од четири године. 
 До именовања Управног одбора 
Дома здравља, његову функцију ће вршити 
Привремени Управни одбор, у следећем 
саставу:  

1. Дејан Андријашевић, председник, 
представник оснивача,  

2. др Даница Петровић, члан, 
представник Дома здравља,  

3. Лазар Ружић, члан, представник 
оснивача, 

4. Драгана Тарбук, члан, представник 
оснивача, 

5. др Мирослав Недељковић, члан, 
представник Дома здравља.  

 
Члан 19. 

 
 Надзорни одбор Дома здравља 
врши надзор над радом и пословањем До-
ма здравља у складу са законом, прегледа 
годишње извештаје и годишње обрачуне и о 
резултатима надзора, у писаној форми, 
обавештава Управни одбор Дома здравља, 
Скупштину и извршни орган оснивача.  
 Надзорни одбор Дома здравља има 
три члана (укључујући и председника), од 
којих су два члана представници Оснивача, 
а један члан из реда запослених у Дому 
здравља. 
 Члана Надзорног одбора из реда 
запослених, Оснивач именује на предлог 
Стручног савета Дома здравља, у складу са 
законом и Статутом Дома здравља. 
 Оснивач именује чланове Надзорног 
одбора, на период од четири године. 

 До именовања Надзорног одбора 
Дома здравља, његову функцију ће вршити 
Привремени Надзорни одбор, у следећем 
саставу:  

1. Наташа Несторовић, председник, 
представник оснивача,  

2. Марина Стефановић, члан, 
представник оснивача,  

3. Милијана Виденовић, члан, виши 
медицински техничар, представник 
Дома здравља.  

 
Члан 20. 

 
 Надлежност, начин рада и 
одлучивања Управног и Надзорног одбора, 
ближе се уређују Статутом Дома здравља,  
у складу са законом.  
 

Члан 21. 
 

 Дом здравља има стручне органе и 
то: 
 

1. стручни савет; 
2. стручни колегијум;  
3. етички одбор и 
4. комисију за унапређење квалитета 

рада. 
 
 Састав, надлежност, начин рада и 
одлучивања стручних органа Дома 
здравља, уређује се Статутом Дома 
здравља, у складу са законом. 
 

Члан 22. 
 
 Дом здравља има Статут којим се 
уређује: делатност, унутрашња 
организација, управљање, пословање, 
услови за именовање и разрешење 
директора и заменика директора, као и 
друга питања од значаја за рад Дома 
здравља, у складу са законом и овом 
Одлуком. 
 На Статут Дома здравља, који 
доноси Управни одбор, сагласност даје 
Скупштина Града, у складу са законом и 
овом Одлуком.   
 На одредбе Статута Дома здравља, 
у делу којим се уређује област здравствене 
заштите, унутрашња организација и услови 
за именовање и разрешење директора, 
претходно се прибавља мишљење 
Министарства здравља Републике Србије. 
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
 
 Даном почетка рада Дом здравља 
преузима средства, имовину, права, 
обавезе и запослене Здравственог центра 
Зајечар који су распоређени у Дому 
здравља Зајечар, у складу са Деобним 
билансом из члана 12. ове Одлуке. 
 

Члан 24. 
 
 Привремени Управни одбор Дома 
здравља доноси Статут Дома здравља и 
друге опште акте неопходне за упис у 
судски регистар и почетак рада Дома 
здравља. 
  Рок за доношење Статута је 60 дана 
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а рок 
за достављање истог Оснивачу је 5 (пет) 
дана од дана прибављања претходног 
мишљења надлежног Министарства.   
 

Члан 25. 
 
 До доношења општих аката Дома 
здравља примењиваће се постојећа акта 
Здравственог центра Зајечар, ако нису у 
супротности са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 26. 
 
 На питања која нису регулисана 
овом Одлуком непосредно се примењују 
одредбе Закона о здравственој заштити и 
других прописа из ове области. 
 

Члан 27. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара".  
  
 
I број 011- 54/2014 
У Зајечару, 28.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић 

 

  На основу члана 40. став 5. и 6, а у 
вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), 
члана 51. став 5. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града", бр. 1/08, 20/09, 21/11 и 
56/13) и члана 27. став 2. а у вези са чланом 
24. Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 1/08,13/09 и 
9/11) Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.03.2014. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

        НЕНАД ДИНУЛОВИЋ, дипломирани 
правник (мастер) из Зајечара, поставља се 
за     заменика секретара Скупштине града 
Зајечара, почев од 28.03.2014. године. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 40.  став 5. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
скупштина општине може имати заменика 
секретара који га замењује у случају његове 
одсутности. 
        Став 6. истог члана предвиђа да се 
заменик секретара скупштине поставља на 
исти начин и под истим условима као и 
секретар.  
  Члан 66. став 3. истог Закона 
прописује да се одредбе овог Закона које се 
односе на скупштину општине примењују и 
на градску скупштину. 
  
 Чланом 51. став 5. Статута Града 
Зајечара предвиђено је да Скупштина града 
има заменика секретара Скупштине.  
  
 Чланом 24. став 1. Пословника 
прописано је да се секретар Скупштине 
поставља на образложен предлог 
председника Скупштине, на четири године, 
односно до истека мандата Скупштине, с 
тим што може бити поново постављен, а 
чланом 27. став 2. истог Пословника 
прописано је да се на постављење 
заменика секретара Скупштине и престанак 
његове функције, примењују се одредбе 
овог Пословника које се односе на 
секретара Скупштине. 
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       У складу са наведеним прописима, 
председник Скупштине града Зајечара 
предложио је за заменика секретара 
Скупштине града Зајечара Ненада 
Динуловића, дипломираног правника 
(мастер) из Зајечара, који испуњава све 
услове предвиђене Законом.  
   Ненад Динуловић рођен је у 
Зајечару 21.05.1986. године. Завршио је 
Гимназију у Зајечару са одличним успехом и 
дипломирао је на Правном факултету 
Универзитета у Нишу са просечном оценом 
у току студирања 8.55. 2012. године стекао 
је звање мастер правних наука на Правном 
факултету у Нишу. Волонтирао је у 
привредном друштву АД „ПУТ“ Зајечар и 
био је задужен за вођење ресора радних 
односа запослених у истом, обављао је 
стручну праксу и радио је на пословима 
вођења првостепеног управног поступка и 
изради нацрта нормативно-правних аката у 
Одељењу за друштвене делатности Градске 
управе града Зајечара, а тренутно се 
налази на радном месту Шефа службе за 
нормативно-правне и административне 
послове Скупштине града Зајечар. 2009. 
године са успехом је учествовао у програму 
Правне клинике Правног факултета у Нишу, 
одговоран је, самоиницијативан и склон 
учествовању у решавању сложених правних 
задатака.   
 Сходно напред наведеном, 
Скупштина града Зајечара је одлучила  као 
у диспозитиву овог решења. 
  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 дана 
од дана пријема решења. Тужба се предаје 
Суду непосредно или преко поште. 
  

Решење доставити именованом и 
архиви. 
 
 
I број:02-161/2014 
У Зајечару, 28.03 2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић 

На основу члана 41. став 3. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 1/08, 
20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 28.03.2014. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 O РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
УПРАВНОГ ОДБОРА ПОЗОРИШТА 

ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ „ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I ДРАГОСЛАВ МАРАВИЋ, 
представник оснивача, РАЗРЕШАВА СЕ 
функције председника Управног одбора  
Позоришта Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару. 
 II Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Скупштина града Зајечара донела је 
Решење о разрешењу и именовању 
председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару I 
број: 02-176 од 11.09.2013. године и Решење 
о разрешењу и именовању чланова 
Управног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару I 
број: 02-262 од 05.10.2013. године. 
 Ставом I Решења о измени решења 
о разрешењу и именовању председника и 
чланова Управног и Надзорног одбора 
Позоришта Тимочке Крајине „Зоран Радми-
ловић“ у Зајечару I број: 02-158 од 28. 03. 
2014. године, донетог од стране Скупштине 
града Зајечара предвиђено је да се тачка II 
став 1. алинеја 1. истог мења и гласи : „За 
председника, Тихомир Арсић, представник 
оснивача.“ На овај Драгослав Маравић 
разрешен је са функције председника 
Управног одбора  Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару. 
 Чланом 41. став 3. Закона о култури 
прописано је да чланове управног одбора 
именује и разрешава оснивач, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара прописано је да Скупштина 
града именује и разрешава управни и над-
зорни одбор, именује и разрешава дирек-
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торе јавних предузећа, установа, организа-
ција и служби, чији је оснивач и даје саглас-
ност на њихове статуте, именује и разреша-
ва школске одборе, у складу са законом. 
 Досадашњи председник Управног 
одбора Позоришта Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару, Драгослав Мара-
вић, није показао очекиване резултате у 
обављању функције председника наведеног 
Управног одбора, те имајући у виду све  
наведено, донето је Решење као у 
диспозитиву. 
 УПУТСТВО 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 именованом, 
Позоришту Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару и архиви. 
 
 I бр. 02-162/2014 
 У Зајечару, 28.03.2014.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић 

    
 

 На основу члана 41. став 3. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 1/08, 
20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 28.03.2014. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ „ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I У Решењу о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Позоришта 
Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ у 
Зајечару („Сл.лист града Зајечара“,бр. 
31/2013 и 37/2013), у даљем тексту: 
Решење, тачка II, став 1. алинеја 1. мења се 
и гласи: 
 „ - За председника 
 Тихомир Арсић, представник 
оснивача.“ 

 II Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина града Зајечара донела је 
Решење о разрешењу и именовању 
председника и чланова Управног и 
Надзорног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару I 
број: 02-176 од 11.09.2013. године и Решење 
о разрешењу и именовању чланова 
Управног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару I 
број: 02-262 од 05.10.2013. године. 
 Чланом 41. став 3. Закона о култури 
прописано је да чланове управног одбора 
именује и разрешава оснивач, из реда 
истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара прописано је да Скупштина 
града именује и разрешава управни и 
надзорни одбор, именује и разрешава ди-
ректоре јавних предузећа, установа, органи-
зација и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 

 Досадашњи председник Управног 
одбора Позоришта Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару, Драгослав Мара-
вић, није показао очекиване резултате у 
обављању функције председника наведеног 
Управног одбора, те имајући у виду све  
наведено, донето је Решење као у 
диспозитиву. 
 УПУТСТВО 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 именованом, 
Позоришту Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару и архиви. 
 
 
 I бр. 02-158/2014 
 У Зајечару, 28.03.2014.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић 
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На основу члана 28. став 2. Закона о 
култури („Сл.гласник РС“,бр.72/2009), члана 
44. тачка 5. и члана 66. став 4. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 56. тачка 5. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр. 1/08, 
20/09,21/2011 и 56/13), Градоначелник града 
Зајечара дана 31.03.2014. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА О 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

НАРОДНОМ МУЗЕЈУ „ЗАЈЕЧАР“ У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник о 
измени правилника о систематизацији  
радних места у Народном музеју „Зајечар“ у 
Зајечару дел. број: 152 од 28.03.2014. 
године. 

 

II 
 

 Ово Решење објављује се у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

III 
 

 Решење доставити Народном музеју 
„Зајечар“ у Зајечару и архиви. 
 
 
 II број: 02-163/2014 
 У Зајечару, 31.03.2014. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Велимир Огњеновић
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