
 
 

 На основу члана 39. став 1. тачка 
7. Статута Града Зајечара (“Сл.лист Града 
Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 и 
56/13), а у вези са чланом 9. став 4. 
Закона о финансијској подршци породици 
са децом (“Сл.гласник РС”,бр.16/2002, 
115/2005 и  107/2009), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној дана 
02.04.2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
 О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ ПОРОДИЉА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком се утврђује право 
на једнократно новчано давање 
породиљи за рођено прво, друго и треће 
дете на територији Града Зајечара (у 
даљем тексту: Град), које обезбеђује Град 
ради подстицања рађања деце. 
  

Члан 2. 
 

 Право из члана 1. ове Одлуке 
остварује породиља са пребивалиштем 
на територији града Зајечара, пријав-
љеним најмање 3 године пре рођења 
детета.  
 Право из члана 1. ове Одлуке 
остварује и породиља са статусом 
интерно расељеног лица са Косова и 
Метохије, са боравиштем на територији 
града Зајечара пријављеним најмање 3 
године пре рођења детета.  
 Право из члана 1. ове Одлуке, под 
условима из става 1. овог члана, 
остварују и породиље које су се породиле 
почев од 01.09.2013. године.  
 

Члан  3. 
 

 Право на једнократно новчано 
давање има породиља за прворођено 
дете у износу од 50.000 динара, за 

другорођено дете у износу од 75.000 
динара и за трећерођено дете у износу од 
100.000 динара, у оквиру средстава 
одезбеђених у буџету града Зајечара за 
ту намену.  
 Право из става 1. овог члана 
остварује се на основу захтева поднетог у 
року од шездесет дана од дана порођаја.  
 Уз захтев се прилаже и 
одговарајућа документација којом се 
доказује постојање основа за 
остваривање права (уверење о 
пребивалишту, лична карта и извод из 
матичне књиге рођених за дете ).  
 О праву из става 1. овог члана 
одлучује Одељење за привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
Града Зајечара, надлежно за послове 
социјалне заштите.  

 
Члан  4. 

 
 Средства за исплату једнократног 
новчаног давања породиљи, утврђеног 
овом Одлуком, обезбеђују се у буџету 
Града Зајечара.  
 

Члан 5. 
  

 За спровођење  ове Одлуке 
надлежно је Одељење за привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
Града Зајечара.  
 Надлежно Одељење ће извршити 
усклађивање оствареног права породиља 
које су се породиле, почев од 01.09.2013. 
године, са одредбама ове Одлуке, 
најкасније у року од 60 дана  од дана 
ступања на снагу ове Одлуке.  
 

Члан 6. 
  

 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлука о 
додатној заштити породиља на 
територији града Зајечара (“Сл.лист града 
Зајечара”, бр.34/2011). 
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Члан 7. 
  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Сл. листу 
Града Зајечара". 

 
I број: 011-57/2014 
У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК    
Саша Мирковић с.р. 

    
 
 На основу члана 45. и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 57. 
став 4. Статута града Зајечара ("Сл.лист 
града Зајечара",бр.1/08,20/09, 21/11 и 
56/13) и члана 68. 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 ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 ЛАЗАР РУЖИЋ, електромеха-
ничар за термичке и расхладне уређаје из 
Зајечара, бира се за 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 
  
 Чланом 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, 
као и чланови општинског већа чији је 
број утврђен статутом општине и које 
бира скупштина општине, на период од 
четири године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 
 Према ставу 2. овог члана 
наведеног Закона прописано је да 
кандидате за чланове општинског већа 
предлаже кандидат за председника 

општине, а према ставу 6. овог члана, 
број чланова општинског већа које 
скупштина општине бира на предлог 
председника општине, не може бити већи 
од 11. 
 Чланом 66. став 3. истог Закона 
пропиано је да одредбе овог закона које 
се односе на скупштину општине 
примењују се на градску скупштину, 
чланом 66. став 4. прописано је да се 
одредбе овог Закона које се односе на 
председника општине примењују и на 
градоначелника, а ставом 5. истог члана 
овог Закона прописано је да се одредбе 
овог Закона које се односе на општинско 
веће примењују и на градско веће. 
 Чланом 57. став 4. Статута Града 
Зајечара прописано је да чланове 
Градског већа бира Скупштина града, на 
период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
 Пословником Скупштине Града 
Зајечара уређен је начин и поступак 
избора чланова Градског већа града 
Зајечара. 
 Слободан Перчић поднео је писану 
оставку на функцију члана Градског већа 
града Зајечара дана 02.04.2014. године. 
Сагласно члану 66. став 6. Пословника 
Скупштине града Зајечара, Скупштина 
града Зајечара је на својој 42. седници 
утврдила да је Слободану Перчићу 
престала функција члана Градског већа 
даном подношења оставке. 
 Чланом 68. Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је да ако 
Градском већу или појединим његовим 
члановима престане мандат пре истека 
времена на које су бирани, поступак 
избора новог Градског већа, односно 
појединих нових чланова, спроводи се по 
одредбама овог Пословника на наредној 
седници Скупштине, најкасније у року од 
30 дана од дана разрешења односно 
подношења оставке. 
 Образложени предлог за избор 
члана Градског већа града Зајечара 
поднео је Градоначелник града Зајечара 
Велимир Огњеновић. 
 Лазар Ружић рођен је 19. новембра 
1986. године у Зајечару. Основну и 
средњу Тенничку школу завршио је у 
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Зајечару. Након средње школе почиње да 
ради најпре у Телекому Србија, а потом у 
Канцеларији за младе Градске управе 
Града Зајечара, као координатор. Говори 
енглески језик и познаје рад на рачунару. 
 Скупштина града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, а имајући у виду 
члан 45. Закона о локалној самоуправи, 
члан 57. Статута града Зајечара и члан 
68. Пословника Скупштине града 
Зајечара, донела решење као у 
диспозитиву.  
 
 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 непросредно или преко 
поште. 
 Решење доставити именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-175/2014 
  У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

    
 
 На основу члана 45. и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 57. 
став 4. Статута града Зајечара ("Сл.лист 
града Зајечара",бр.1/08,20/09, 21/11 и 
56/13) и члана 68. 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 ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 СУЗАНА СТАМЕНКОВИЋ, 
грађевински техничар из Зајечара, бира 
се за 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 
  
 Чланом 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, 
као и чланови општинског већа чији је 
број утврђен статутом општине и које 
бира скупштина општине, на период од 
четири године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 
 Према ставу 2. овог члана 
наведеног Закона прописано је да 
кандидате за чланове општинског већа 
предлаже кандидат за председника 
општине, а према ставу 6. овог члана, 
број чланова општинског већа које 
скупштина општине бира на предлог 
председника општине, не може бити већи 
од 11. 
 Чланом 66. став 3. истог Закона 
пропиано је да одредбе овог закона које 
се односе на скупштину општине 
примењују се на градску скупштину, 
чланом 66. став 4. прописано је да се 
одредбе овог Закона које се односе на 
председника општине примењују и на 
градоначелника, а ставом 5. истог члана 
овог Закона прописано је да се одредбе 
овог Закона које се односе на општинско 
веће примењују и на градско веће. 
 
 Чланом 57. став 4. Статута Града 
Зајечара прописано је да чланове 
Градског већа бира Скупштина града, на 
период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја 
одборника. 
  
 Пословником Скупштине Града 
Зајечара уређен је начин и поступак 
избора чланова Градског већа града 
Зајечара. 
 
 Милена Трајковић поднела је 
писану оставку на функцију члана 
Градског већа града Зајечара дана 
02.04.2014. године. Сагласно члану 66. 
став 6. Пословника Скупштине града 
Зајечара, Скупштина града Зајечара је на 
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својој 42. седници утврдила да је Милени 
Трајковић престала функција члана 
Градског већа даном подношења оставке. 
 Чланом 68. Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је да ако 
Градском већу или појединим његовим 
члановима престане мандат пре истека 
времена на које су бирани, поступак 
избора новог Градског већа, односно 
појединих нових чланова, спроводи се по 
одредбама овог Пословника на наредној 
седници Скупштине, најкасније у року од 
30 дана од дана разрешења односно 
подношења оставке. 
 Образложени предлог за избор 
члана Градског већа града Зајечара 
поднео је Градоначелник града Зајечара 
Велимир Огњеновић. 
 
 Сузана Стаменковић рођена је 15. 
јула 1971. године у Кучеву. Основну школу 
завршила је у Мајданпеку, средњу 
грађевинску у Књажевцу. Након студија 
грађевине, 1995. године почиње да ради 
најпре у омладинској, а потом и у 
информативној редакцији тадашњег 
Радио Зајечара. Од јануара 1997. године у 
сталном је радном односу и за ових 19. 
година рада у регионалном 
информативном гласилу обављала је 
послове новинара, уредника 
информативне редакције и главног и 
одговорног уредника Бест телевизије и 
радија. Аутор је бројних репортажа и 
ауторских емисија политичког, 
образорвног, социјалног карактера. За 
свој рад и залагање награђивана је у 
својој редакцији и на фестивалима 
локалних радио и тв станица Србије. 
Говори енглески језик, познаје рад на 
рачунару, поседује возачку дозволу. Удата 
је, мајка двоје малолетне деце.  
  
 Скупштина града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, а имајући у виду 
члан 45. Закона о локалној самоуправи, 
члан 57. Статута града Зајечара и члан 
68. Пословника Скупштине града 
Зајечара, донела решење као у 
диспозитиву.  
 
 

 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 непросредно или преко 
поште. 
  
 Решење доставити именованој, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-176/2014 
  У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

   
  

На основу члана 13. Одлуке о 
оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ 
у Зајечару („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.3/08 и 6/08) 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 02.04.2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДРУШТВА СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Игор Ђорђевић, 
дипломирани менаџер, са места вршиоца 
дужности директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Бизнис 
инкубатор центар“ у Зајечару. 
 

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 
 

 Чланом 13. Одлуке о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Бизнис инкубатор центар“ у Зајечару 
прописано је да друштво има директора 
кога именује и разрешава оснивач на 
период од четири године и да је одговоран 
за свој рад оснивачу. 
  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте,именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 
 Игор Ђорђевић именован је 
решењем Скупштине Града Зајечара I 
број: 02-334 од 05.11.2013. године за 
вршиоца дужности директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Бизнис 
инкубатор центар“ у Зајечару. 
 
 У досадашњем раду, Игор 
Ђорђевић није испунио очекивања и 
исказао је одређене слабости у 
руковођењу, што је довело до тога да 
поменуто привредно друштво није 
остварило очекиване резултате у 
пословању. 
 
 С обзиром на све горе наведено, 
Градско веће града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о разрешењу вршиоца 
дужности директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Бизнис 
инкубатор центар“ у Зајечару, те предлаже 
Скупштини града Зајечара да исто усвоји 
као у предлогу. 
 
 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: именованом, 
Друштву са ограниченом одговорношћу 
„Бизнис инкубатор центар“ у Зајечару и 
архиви.  
  
 I број:02-177/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

   
 
 На основу члана 13. Одлуке о 
оснивању Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ 
у Зајечару („Сл.лист града Зајечара“,бр. 
3/08 и 6/08) 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 02.04.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ДРУШТВА СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 
„БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР“ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Тошић, 
дипл. инжењер металургије, за вршиоца 
дужности директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Бизнис 
инкубатор центар“ у Зајечару. 
 

II 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 13. Одлуке о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу 
„Бизнис инкубатор центар“ у Зајечару 
прописано је да друштво има директора 
кога именује и разрешава оснивач на 
период од четири године и да је одговоран 
за свој рад оснивачу. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте,именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 
 Драган Тошић је рођен  08.05.1955. 
године у Ћуштици, општина Књажевац. 
Завршио је Техничку школу у Зајечару, а 
1979. године, дипломирао на 
Универзитету у Београду - Технички 
факултет у Бору и стекао звање 
дипломираног инжењера металургије. У 
периоду од 1979.-1981. године, радио је 
као асистент приправник на Техничком 
факултету у Бору. Након тога, заснива 
радни однос, најпре у Ливници бакра и 
бакарних легура - Бор, а затим  од 1986.-
2006. године, ради у Фабрици лак жице 
Бор. До јула месеца 2013. године био је 
директор Друштва са ограниченом 
одговорношћу „Бизнис инкубатор центар“ 
у Зајечару. 
 

 С обзиром на све горе наведено, 
Градско веће града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о именовању вршиоца 
дужности директора Друштва са 
ограниченом одговорношћу „Бизнис 
инкубатор центар“ у Зајечару, те предлаже 
Скупштини града Зајечара да исто усвоји 
као у предлогу. 
 
 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: именованом, 
Друштву са ограниченом одговорношћу 
„Бизнис инкубатор центар“ у Зајечару и 
архиви.  
  
 I број: 02-178/2014 
 У Зајечару, 02.04.2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

 
 
 
 



02. АПРИЛ 2014.  SLU@BENI LIST БРОЈ 19  СТРАНА 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
AKTA СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 
Одлука о додатној заштити породиља на територији града Зајечара ..............................1 
 
Решење о избору члана Градског већа града Зајечара .....................................................2 
 
Решење о избору члана Градског већа града Зајечара .....................................................3 
 
Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу “Бизнис инкубатор центар” у Зајечару.........................................................4 
 
Решење о именовању вршиоца дужности директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу “Бизнис инкубатор центар” Зајечар .............................................................5 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, 
Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info 

 
 
 



8 СТРАНА   БРОЈ 19  SLU@BENI LIST 02.АПРИЛ 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


