
 
На основу члана 13. став 3. и члана 

88. став 2. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", бр. 129/07) и члана 
101. Статута града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11 
и 56/13), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 02.04.2014. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА И ГРАДА WOODSTOCK-a  ИЗ 
СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком успоставља се сарад-

ња између града Зајечара и града 
Woodstock-а из Сједињених Америчких 
Држава. 
 

Члан 2. 
 

Сарадња се успоставља у области 
културе и на другим пољима који ће ближе 
бити уређени Повељом о сарадњи. 

 
Члан 3. 

 
Ближи облици и садржина сарадње са 

градом Woodstock из Сједињених 
Америчких Држава уредиће се Повељом о 
сарадњи. 

 
Члан 4. 

 
Овлашћује се Градоначелник Града 

Зајечара, да у име Града Зајечара, буде 
потписник Повеље о сарадњи. 

 
Члан 5. 

 
 Средства за успостављање сарадње 
града Зајечара и града Woodstock-а из 
Сједињених Америчких Држава предвиђена 
су у Буџету Града Зајечара за 2014. годину. 
 

Члан 6. 
 

Ова Одлука се доставља Влади 
Републике Србије на давање сагласности. 

Члан 7. 
 

Одлука се објављује у "Службеном 
листу града Зајечара", а примењиваће се од 
дана добијања сагласности Владе 
Републике Србије. 
 
 I бр. 011-56/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014.године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Саша Мирковић с.р. 
   
 
 На основу члана 45. став 5. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 1/08, 20/09, 21/11 и 56/13) и члана 31. 
став 5. Пословника Скупштине Града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр. 1/08, 
13/09 и 9/11), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној дана 02.04.2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I  

  
 У Решењу о избору председника, 
заменика председника и чланова Комисије 
за Статут Града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 34/13), у даљем тексту: 
Решење, у тачки I, став 3. подтачка  4. 
уместо имена: 
  
  „Ненад Динуловић“, треба да стоји 
име: „Денис Ранђеловић“. 

 
II 

  
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је на 
својој седници донела Решење о избору 
председника, заменика председника и 
чланова Комисије за Статут Града Зајечара 
I број: 02-233 од 24.09.2013. године. 
 Члан Комисије за Статут Града 
Зајечара, Ненад Динуловић, дана 
02.04.2014. године поднео је неопозиву 
оставку на место члана Комисије за Статут 
Града Зајечара, због постављења на 
функцију заменика секретара Скупштине 
Града Зајечара. 
 Чланом 45. став 5. Статута Града 
Зајечара прописано је да о предложеној 
листи за избор чланова сталних радних 
тела Скупштина одлучује у целини, јавним 
гласањем, а ставом 6. истог члана овог 
Статута прописано је да је стално радно 
тело изабрано ако је за њега гласала 
већина од присутних одборника, а ако је 
предложено више листа за исто радно тело, 
одборник гласа само за једну листу. 
 Чланом 31. став 1.  Пословника 
Скупштине Града Зајечара прописано је да 
се чланови сталних радних тела бирају се 
из реда одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају у Скупштини. 
 Чланом 31. став 5. истог Пословника 
прописано је да о предложеној листи за 
избор чланова сталних радних тела 
Скупштина одлучује у целини, јавним 
гласањем,  а ставом 6. истог члана овог 
Пословника прописано је да је стално радно 
тело изабрано ако је за њега гласала 
већина од присутних одборника, а ако је 
предложено више листа за исто радно тело, 
одборник гласа само за једну листу. 

Одборничка група у Скупштини 
града Зајечара „Ивица Дачић-
Социјалистичка партија Србије (СПС), 
Партија уједињених пензионера Србије 
(ПУПС), Јединствена Србија (ЈС), поднела 
је дана 02.04.2014. године Скупштини Града 
Зајечара предлог за члана Комисије за 
Статут Града Зајечара, којим је за члана 
исте предложен Денис Ранђеловић. 
 Имајући у виду све наведено, донето 
је Решење као у диспозитиву. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у року од 30 дана од дана 
пријема овог Решења. 

 Решење доставити именованима, 
Стручној служби за скупштинске послове 
Скупштине Града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-173/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

   
 

 На основу члана 115. Статута Града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр. 1/08, 
20/09, 21/11 и 56/13) и тачке I Решења о 
измени решења о избору председника, 
заменика председника и чланова Комисије 
за Статут Града Зајечара I број: 02-173/2014 
од 02.04.2014. године, Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 02.04.2014. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 Ненаду Динуловићу, дипл. 
правнику из Зајечара, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ 
члана Комисије за Статут Града Зајечара, 
са 02.04.2014. године, због подношења 
оставке. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 115. Статута града Зајечара 
прописано је да у вршењу послова из своје 
надлежности Град доноси одлуке, 
пословнике и правилнике као опште акте и 
наредбе, упутства, решења, закључке, 
препоруке, итд., као појединачне акте. 
  Тачком I Решења о измени решења 
о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за Статут 
Града Зајечара предвиђено је да у тачки I 
став 3. подтачка  4. Решења о избору 
председника, заменика председника и 
чланова Комисије за Статут Града Зајечара 
I број: 02-233 од 24.09.2013. године, уместо 
имена: „Ненад Динуловић“, треба да стоји 
име: „Денис Ранђеловић“. 
 Ненад Динуловић изабран је за 
члана Комисије за Статут Града Зајечара 
Решењем Скупштине града Зајечара I број: 
02-233  од 24.19.2013. године. 
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 Ненад Динуловић поднео је писану 
оставку на место члана Комисије за Статут 
Града Зајечара дана 02.04.2014. године. 
Скупштина града Зајечара је на својој 42. 
седници одржаној дана 02.04.2014. године 
констатовала оставку Ненада Динуловића, 
на место члана  Комисије за Статут Града 
Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном 
суду у Београду у року од 30 дана од дана 
пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Стручној служби за скупштинске послове 
Скупштине Града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-174/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

    
 

 На основу члана  66. став 6. 
Пословника Скупштине Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 13/09 и 
9/11), Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној 02.04.2014 године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ Слободану 
Перчићу, престанак функције члана 
Градског већа Града Зајечара, са 
02.04.2014. године, због подношења 
оставке. 
 Именовани се обавезује да остане 
на дужности и врши текуће послове до 
избора новог члана Градског већа Града 
Зајечара. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Слободан Перчић поднео је оставку 
на функцију члана Градског већа Града 
Зајечара дана 02.04.2014. године. 

 Чланом 66. став 6. Пословника 
Скупштине Града Зајечара прописано је да 
ако члан Градског већа поднесе оставку, на 
првој наредној седници Скупштине, без 
отварања претреса, утврђује се да је члану 
Градског већа престала функција даном 
подношења оставке, а ставом 7. истог члана 
наведеног Пословника прописано је да члан 
Градског већа коме је утврђен престанак 
функције због подношења оставке, остаје на 
дужности и врши текуће послове до избора 
новог члана Градског већа.  
 Скупштина Града Зајечара је на 
својој 42. седници одржаној дана 
02.04.2014. године утврдила Слободану 
Перчићу престанак функције члана Градског 
већа Града Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
Града Зајечара, Одсеку за област радних 
односа Скупштине Града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-182/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

 ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

   
 
 На основу члана  66. став 6. 
Пословника Скупштине Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 13/09 и 
9/11), Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној 02.04.2014 године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 
ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ Милени Трајковић, 
престанак функције члана Градског већа 
Града Зајечара, са 02.04.2014. године, због 
подношења оставке. 
 Именована се обавезује да остане 
на дужности и врши текуће послове до 
избора новог члана Градског већа Града 
Зајечара. 
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 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Милена Трајковић поднела је оставку 
на функцију члана Градског већа Града 
Зајечара дана 02.04.2014. године. 
 Чланом 66. став 6. Пословника 
Скупштине Града Зајечара прописано је да 
ако члан Градског већа поднесе оставку, на 
првој наредној седници Скупштине, без 
отварања претреса, утврђује се да је члану 
Градског већа престала функција даном 
подношења оставке, а ставом 7. истог члана 
наведеног Пословника прописано је да члан 
Градског већа коме је утврђен престанак 
функције због подношења оставке, остаје на 
дужности и врши текуће послове до избора 
новог члана Градског већа.  
 Скупштина Града Зајечара је на 
својој 42. седници одржаној дана 
02.04.2014. године утврдила Милени 
Трајковић престанак функције члана 
Градског већа Града Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 дана 
од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованој, 
Одељењу за финансије Градске управе 
Града Зајечара, Одсеку за област радних 
односа Скупштине Града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-181/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

    
 
           На основу члана 46. ст. 1. тачка 7., а у 
вези члана 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), 
чл. 59. ст. 1. тач. 7. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 
21/11 и 56/13) и члана 2.  став 1. тачка 7. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечар ("Сл 
лист Града Зајечара" 29/13 и 31/13), Градско 
веће Града Зајечара, на седници одржаној  
01.04.2014. године, донело  је  

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА  
 

 ТОМИСЛАВ ПАВЛОВИЋ, дипломи-
рани правник из Бора, разрешава се 
функције  вршиоца дужности начелника 
Градске управе Града Зајечара. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 46. ст. 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава 
начелника општинске управе. 
        Члан 66. став 5. истог Закона прописује 
се да се одредбе овог Закона које се односе 
на општинско веће примењују и на градско 
веће.  
 Градско веће Града Зајечара је, на 
седници одржаној 16.12.2013.године, 
разрешило са функције дотадашњег 
начелника Градске управе Града Зајечара 
Јасмину Гачевић Младеновић, и донело 
решење о постављењу Томислава 
Павловића за вршиоца дужности начелника 
Градске управе Града Зајечара, с обзиром 
да испуњава све законске услове за 
обављање наведене функције.  
          Након тога, Градско веће града 
Зајечара је на седници одржаној 27.02.2014. 
године, донело Закључак о покретању 
поступка за постављење начелника Градске 
управе Града Зајечара, на основу кога је 
19.03.2014.године, објављен оглас у листу 
"Послови". С обзиром да је поступак по 
огласу окончан и да су се стекли услови за 
постављење начелника Градске управе, 
Градско веће Града Зајечара је одлучило 
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 и објавити у "Службеном  листу 
Града Зајечара". 
 
 III бр.02-167 
 У Зајечару, 01.04.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК   
Велимир Огњеновић,с.р. 
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 На основу члана 46. ст. 1. тачка 7., а 
у вези члана 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07), 
чл. 59. ст. 1. тач. 7. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 
21/11 и 56/13) и члана 2.  став 1. тачка 7. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
("Сл лист Града Зајечара," 29/13 и 31/13), 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 01.04.2014. године, донело  је  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ  НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 ТОМИСЛАВ ПАВЛОВИЋ, 
дипломирани правник из Бора, поставља се 
за   начелника Градске управе Града 
Зајечара, на мандатни период од пет 
година. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 46. ст. 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава 
начелника општинске управе. 
 Чланом 54. наведеног Закона, 
прописано је да општинском управом, као 
јединственим органом руководи начелник, 
као и да за начелника  може бити 
постављено лице које има завршен правни 
факултет, положен испит за рад у органима 
државне управе и најмање пет година 
радног искуства у струци, a у члану 56.став 
1 прописано је да се начелник општинске 
управе поставља на основу јавног огласа, 
на пет година. 
 Члан 66. став 5. истог Закона 
прописује се да се одредбе овог Закона које 
се односе на општинско веће примењују и 
на градско веће.  
 Градско веће града Зајечара је на 
седници одржаној 27.02.2014. године, доне-
ло Закључак о покретању поступка за пос-
тављење начелника Градске управе Града 
Зајечара, на основу кога је 19. 03. 2014. 
године, објављен оглас у листу "Послови".  
 На наведени оглас, само је Томислав 
Павловић, дипл.правник из Бора, поднео 
пријаву, која је благовремена и уредна, 
односно садржи сву, законом прописану,  
документацију. С обзиром да других 
кандидата није било, као и да именовани 
испуњава све законске услове за обављање 

наведене функције, Градско веће Града 
Зајечара је донело решење као у 
диспозитиву. 
         Томислав Павловић је рођен 
22.02.1958.године. Правни факултет 
завршио је 1984. године у Крагујевцу. Од 
1984. до 1995.године, радио је у Општинској 
управи Бор. Од 1995. до 2006. године, 
радио је у Здравственом центру Бор, као 
начелник Службе за правне, кадровске и 
опште послове, а затим и као помоћник 
директора за немедицинску делатност. Од 
2006. до 2010. године, био је директор 
Филијале за борски округ у Републичком 
заводу за здравствено осигурање. Од 2010. 
године, представник је за Источну Србију за 
Bauer M Bor. Од 11.09.2013.године, обављао 
је функцију секретара Скупштине Града 
Зајечара, до 16.12.2013.године, када је 
постављен  за в.д. начелника  Градске 
управе Града Зајечара. 
 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 и објавити у "Службеном  листу 
Града Зајечара". 
                                                                                                   
 III бр.02-168 
 У Зајечару, 01.04.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 

   
 
 На основу члана 12. став 8. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 29/13 и 31/13), 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 01.04.2014. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 о привременом измештању Зелене 

пијаце у Зајечару 
 

 Зелена пијаца у Зајечару 
привремено се измешта на другу локацију, у 
Курсулину улицу и улицу Драгослава 
Срејовића,  почев од 01.04.2014. године, па 
до завршетка радова на санацији објекта 
Јавне гараже (Зелена пијаца). 
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 Овим Закључком замењује се 
Закључак  Градског већа Града Зајечара, III 
бр. 02– 152 од 25.03. 2014. године. 
 Због измештања Зелене пијаце, 
наведене улице биће привремено затворене 
за саобраћај, у складу са закључком Савета 
за безбедност саобраћаја. 
 О реализацији Закључка стараће се 
ЈКП “Краљевица” Зајечар. 
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 По налогу вршиоца стручног 
надзора, а на основу налаза вештака 
грађевинске струке, неопходно је извршити 
радове на санацији објекта Јавне гараже 
(Зелена пијаца). Из тих разлога, до 
завршетка радова на санацији, потребно је 
привремено изместити Зелену пијацу на 
другу локацију. 
 Градско веће Града Зајечара је 
донело Закључак, III бр. 02 – 152 од 25.03. 
2014. године, којим је привремено 
измештена Зелена пијаца у део улице 
Курсулине, од раскрснице са улицом Пана 
Ђукића до раскрснице са улицом 
Драгослава Срејовића, а до завршетка 
радова на санацији објекта Јавне гараже 
(Зелена пијаца).С обзиром да се у пракси 
показало да је првобитно предвиђена 
локација недовољна за размештање свих 
пијачних тезги, Градско веће Града Зајечара 
је одлучило да се пијаца измести целом 
дужином Курсулине и у улици Драгослава 
Срејовића. 
 Имајући у виду закључак Савета за 
безбедност саобраћаја Града Зајечара, да 
се Курсулина улица и улица Драгослава 
Срејовића могу привремено затворити за 
саобраћај, Градско веће Града Зајечара, 
донело је закључак као у диспозитиву. 
 Овај Закључак доставити ЈКП 
“Краљевица” Зајечар и архиви. 
 
III бр. 02 - 166 
У Зајечару, 01.04. 2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

 На основу члана 12. став 8. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“,  бр. 29/13 и 31/13) 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 31.03. 2014. године, донело је  
 

З А К Љ У Ч А К 
 о привременој обустави исплате из  
буџета Града Зајечара једнократне 
новчане помоћи и додатних облика 

заштите породиља  
 
I  

 Привремено се обуставља 
утврђивање и исплата права на једнократну 
новчану помоћ у виду новчане надокнаде за 
добровољно радно ангажовање радно 
способних појединаца, утврђене Одлуком о 
социјалној заштити грађана на територији 
Града Зајечара ("Службени лист Града 
Зајечара“,  бр. 31/13). 
 

II 
 Привремено се обуставља исплата 
додатних облика заштите породиља 
утврђених Одлуком о додатној заштити 
породиља  на територији Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“,  бр. 
34/11). 

 
III 

 Утврђивање и исплата права из 
тачке I и исплата права из тачке II 
привремено се обуставља због недостатка 
средстава у буџету Града Зајечара, почев 
од 01.04.2014. године и трајаће док се не 
стекну услови за њихову исплату. 
 

IV 
 О реализацији овог Закључка 
стараће се Центар за социјални рад 
“Зајечар” у Зајечару, Одељење за привреду 
и друштвене делатности Градске управе 
Града Зајечара и Одељење за финансије 
Градске управе Града Зајечара. 
 

V 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
  
III бр. 02 - 164 
У Зајечару, 31.03. 2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 
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 На основу члана 12. став 8. Одлуке о 
Градском већу града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара”,  бр. 29/13 и 31/13), Градско 
веће Града Зајечара, на седници одржаној 
28.03.2014. године, донело је 
  

З А К Љ У Ч А К 
о исплати из текуће буџетске резерве 
за суфинансирање 9. Међународне 

Конференције “Безбедност саобраћаја у 
локалној заједници”  

 
 

 Одобрава се исплата из текуће 
буџетске резерве, утврђене Одлуком о 
буџету града Зајечара за 2014. годину, на 
име суфинансирања 9. Међународне 
Конференције “Безбедност саобраћаја у 
локалној заједници”, која ће се одржати у 
Зајечару од 9. до 11. априла 2014. године.  
 Град Зајечар као покровитељ и 
домаћин, учествује у суфинансирању 
Конференције са 2.500.000,00 динара, на 
основу Протокола који ће се закључити 
између Града Зајечара, Удружења за 
безбедност саобраћаја Србије и BBN 
Congress Management,  Београд.  
 О реализацији Закључка стараће се 
Одељење за финансије Градске управе 
Града Зајечара.  
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 9. Међународна Конференција 
“Безбедност саобраћаја у локалној 
заједници”, одржаће се у Зајечару од 9. до 
11. априла 2014. године. 
 Имајући у виду да је Град Зајечар 
покровитељ и домаћин Конференције,  
учествоваће у суфинансирању 
Конференције са 2.500.000,00 динара. 
 Протоколом који ће бити закључен 
између Града Зајечара, Удружења за 
безбедност саобраћаја Србије и BBN 
Congress Management, Београд, 
организатора и суфинансијера 
Конференције, утврдиће се  међусобна 
права и обавезе.  
  На основу наведеног, Градско веће 
Града Зајечара, донело је Закључак као у 
диспозитиву. 

    Закључак доставити: градоначел-
нику Града Зајечара, Удружењу за 
безбедност саобраћаја Србије, BBN 
Congress Management, Београд, Одељењу 
за финансије Градске управе Града 
Зајечара и архиви. 

 
 

 III бр. 401-58/2014 
 У Зајечару, 28.03.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 
           Градска управа Зајечар, Одељење за  
друштвене делатности, нa oснову  чл. 157. 
Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09 и 
53/10, 101/11 и 32/13- одлука УС) и чл. 41. 
став 2. Одлуке о Градској управи града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 
1/10, 21/12, 40/13 и 44/13),  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ  

РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 
У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ 

  
 
I 
 

  У Решењу о техничком регулисању 
саобраћаја у граду Зајечару III бр. 347-1/02 
од 15. 6. 1995. године, III бр. 347-1/02 од 11. 
4. 2002. године, IV/02 број 347-1 од  
30.3.2007. године, IV/02 број 347-5 од 
11.05.2007. године и  IV/02 број 347- 8 од 
18.12.2007. године, IV/02 бр. 347-1 од 
16.05.2008. године, IV/02 број 347-4 од 
21.10.2008. године, IV/02 број 347-1 од 
30.11.2010. године и IV/02 број 347-2 од 
12.12.2013. године, у тачки XIV Решења 
“Површина на којој се може вршити 
почетно обучавање кандидата за 
практично управљање моторним 
возилом”, после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: 
 



8 СТРАНА   БРОЈ 18  SLU@BENI LIST 02.АПРИЛ 2014.  
 
  “За потребе ауто школа за обуку 
кандидата и полагање возачких испита за 
категорије “Ц” и “Ц1”, на територији града 
Зајечара користиће се раскрсница 
Мојковачке улице и улице Љубице 
Радосављевић”. 
 
 
 
 
 

II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објављује се  у "Службеном 
листу  града Зајечара". 
 
IV/02 број 347-4 
02.04.2014. године  
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Сузана Петровић 

 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј 
 
 
AKTA СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
Одлука о успостављању сарадње града Зајечара и града WOODSTOCK-a  
из Сједињених Америчких Држава .............................................................................................1 
Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника 
и чланова Комисије за Статут града Зајечара ...........................................................................1 
Решење о престанку мандата члана Комисије за Статут града Зајечара ...............................2  
Решење о утврђивању престанка функције члана Градског већа града Зајечара..................3 
Решење о утврђивању престанка функције члана Градског већа града Зајечара .................3 
 
AKTA ГРАДСКОГ ВЕЋА 
 
Решење о резрешењу вршиоца дужности начелника Градске управе града Зајечара ..........4 
Решење о постављењу начелника Градске управе града Зајечара ........................................5 
Закључак о привременом измештању Зелене пијаце у Зајечару.............................................5 
Закључак о привременој обустави исплате из буџета града Зајечара 
једнократне новчане помоћи и додатних облика заштите породиља ......................................6 
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