
 
 
 На основу члана 15. став 1. тачка 
14. Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, број 111/2009, 
92/2011 i 93/2012), члана 14., тачка 20. 
Статута Града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, број бр. 1/2008, 20/2009, 
21/2011, 56/2013 и 22/2014), члана 3. став 
1., тачка 14. и члана 4. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број. 
31/2014), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној 13.01.2015. године 
донела је 
 
 

О Д Л У КУ 
о формирању јединице цивилне 

заштите опште намене на територији 
града Зајечара 

 
 

Опште одредбе 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком уређује се форми-
рање, организација, опремање, оспособ-
љавање и функционисање јединица 
цивилне заштите опште намене на 
територији града Зајечара. 

 
 

Формирање 
 

Члан 2. 
 
 Јединице опште намене се образу-
ју као привремени састави од доброво-
љаца и радно способног становништва, 
као и запослених за извршавање једно-
ставнијих послова заштите и спасавања. 
 
 
 
 

Члан 3. 
 
 На територији Града формира се 
вод цивилне заштите опште намене (у 
даљем тексту: вод).  

Вод цивилне заштите опште 
намене има командира вода и три 
одељења. Свако одељење има 10 лица, 
заједно са командиром одељења. Укупно 
бројно стање вода је 31 лице. 
 
 

Ангажовање 
 

Члан 4. 
 

Вод се формира и оспособљава за 
извршавање мање сложених задатака из 
области заштите и спасавања, као што су:  

 локализовање и гашење почетних и 
мањих пожара на отвореном 
простору и шумских пожара,  

 учешће у заштити од поплава,  
 указивање прве помоћи,  
 одржавање реда,  
 учешће у евакуацији становништва 

из угрожених подручја, 
 учешће у збрињавању угроженог 

становништва, 
 учешће у спасавању плитко затрпа-

них из рушевина и рашчишћавању 
рушевина ручним алатом, 

 рашчишћавање саобраћајница и 
мањих површина од снежних наноса 
приручним алатом, 

 помоћ у асанацији терена, 
 испомоћ специјализованим једини-

цама цивилне заштите и 
 обављање других активности по 

процени и одлуци Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара. 
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 Вод се у случају потребе може 
ангажовати на целој територији града 
Зајечара, на основу наређења Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара. 
 
 

Попуна 
 

Члан 5. 
 
 Попуна вода цивилне заштите 
опште намене врши се преко Центра 
Министарства одбране у Зајечару, на 
територијалном и радном принципу 
обвезницима цивилне заштите, и то: 

 од лица која нису на распореду у 
ратним јединицама Војске Србије а 
имају знања и занимања од значаја 
за заштиту и спасавање старости 
од 16 до 50 година. 

 од лица која желе да доброваљно 
служе у јединицама опште намене, 
а чија се знања и вештине могу 
искористити за потребе заштите и 
спасавања, старости од 16  до 50 
година. 
Здравствену способност грађана 

за пријем у јединице цивилне заштите 
утврђује Здравствени центар „Зајечар“. 
 
 

Опремање и обука 
 

Члан 6. 
 
 Након формирања јединице 
цивилне заштите из члана 3. ове Одлуке 
извршиће се опремање њених припад-
ника са одговарајућом опремом која је 
неопходна за њихову личну заштиту и за 
спровођење мера и извршавање задатака 
цивилне заштите.  
 Након опремања извршити обуку 
вода за извршавање задатака из члана 4. 
ове Одлуке. 
 Припремање, опремање и обука 
извршиће се из средстава буџета Града, 
предвиђених за финансирање система 
заштите и спасавања. 

Надлежности 
 

Члан 7. 
 

Послове попуне, опремања и обуке 
јединице цивилне заштите обавља 
Одељење за заједничке послове Градске 
управе Града Зајечара.  

Координацију послова из става 1. 
овог члана врши Штаб за ванредне 
ситуације града Зајечара. 
 
 

Обавезе припадника јединице цивилне 
заштите 

 
Члан 8. 

 

Припадници јединице цивилне 
заштите су дужни: 

 да прихвате распоред који им је 
одређен при распоређивању у 
органе и јединице цивилне заштите; 

 да се одазову позиву надлежног 
органа цивилне заштите и да се јаве 
на место и у време које одреди 
надлежни орган; 

 да податке од значаја за заштиту и 
спасавање без одлагања доставе 
надлежном органу; 

 да дају податке потребне за вођење 
евиденција од значаја за заштиту и 
спасавање.  

 
 

Безбедност и здравље на раду 
 

Члан 9. 
 

У извршавању задатака заштите и 
спасавања од елементарних непогода и 
других несрећа примењују се општи 
прописи о безбедности и здрављу на 
раду, као и посебне мере за обезбеђење 
заштите и здравља ангажованих 
припадника јединице цивилне заштите и 
других ангажованих лица.  
 
Права припадника цивилне заштите 

 

Члан 10. 
 

Припадник цивилне заштите за 
време извршавања задатака заштите и 
спасавања има право на накнаду за 
превоз, смештај и исхрану.  
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Смештај и исхрана из става 1. овог 

члана обезбеђују се кад учешће у изврша-
вању задатака заштите и спасавања траје 
дуже од осам сати.  

Средства за накнаду из става 1. 
овог члана обезбеђују се у буџету Града 
Зајечара. 
 

Члан 11. 
 

Припадници цивилне заштите који 
нису здравствено осигурани по другом 
основу, а које надлежни орган ангажује на 
пословима и задацима цивилне заштите, 
за време тог ангажовања имају право на 
здравствену заштиту.  

Припадник цивилне заштите који је 
за време организованог учешћа у изврша-
вању задатака заштите и спасавања без 
своје кривице повређен или код кога 
наступи болест, односно инвалидност као 
непосредна последица вршења задатака 
заштите и спасавања, има по том основу 
сва права из пензијско-инвалидског и 
здравственог осигурања која би му 
припадала за случај повреде на раду.  

Чланови породице припадника 
цивилне заштите који је за време органи-
зованог учешћа на извршавању задатака 
заштите и спасавања без своје кривице 
изгубио живот, имају права из пензијско-
инвалидског и здравственог осигурања 
која би им припадала као да је смрт нас-
тупила као последица повреде на раду.  

Права из ст. 1. до 3. овог члана 
остварују се под условима и на начин 
утврђен законом и другим прописима из 
области пензијско-инвалидског и здрав-
ственог осигурања.  
 

Члан 12. 
 
 Припадници цивилне заштите који 
су у радном односу,  а позвани су на 
извршење задатака цивилне заштите, 
имају право на накнаду зараде коју 
обрачунава и исплаћује послодавац од 
основице коју чини његова просечна 
месечна плата остварена у претходном 
месецу у односу на месец у коме је 
извршавао задатке цивилне заштите, 
сразмерно времену ангажовања, а на 
терет Града Зајечара. 

Накнада из става 1. овог члана 
припада и другим ангажованим лицима, 
обрачунава се по основици коју чини 
просечна месечна нето зарада у 
Републици Србији према подацима 
Републичког завода за статистику, 
остварена у месецу који претходи месецу 
у коме је грађанин ангажован. Накнада се 
исплаћује на терет Града Зајечара.  
 

Члан 13. 
 

Припадник цивилне заштите који за 
време организованог учешћа у 
извршавању задатака заштите и 
спасавања без своје кривице задобије 
повреду или оболи, па због тога код њега 
наступи телесно оштећење од најмање 
20%, има право на једнократну новчану 
помоћ чија се висина утврђује према 
степену телесног оштећења.  

Ако припадник цивилне заштите из 
става 1. овог члана изгуби живот, чланови 
његове уже породице имају право на 
накнаду трошкова превоза посмртних 
остатака, као и трошкова сахране у 
висини просечних трошкова сахране у 
месту пребивалишта у месецу у којем је 
смрт наступила.  

Чланови уже породице имају право 
и на једнократну помоћ која не може бити 
мања од 12 просечних плата у Републици 
Србији остварених у календарској години 
која претходи години у којој је припадник 
цивилне заштите из става 1. овог члана 
изгубио живот.  

 
Члан 14. 

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
Број: 011-2/15 
Зајечар, 13. 01. 2015. године 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
мр Саша Мирковић, дипл. правник 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 
4. Закона о ванредним ситуацијама (‘’Сл. 
гласник РС’’, број 111/2009, 92/2011 i 
93/2012), а у вези чл. 8. и 9. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 
98/2010) и члана 14. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
01/2008, 20/2009 и 21/2011, 56/2013 и 
22/2014), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 13.01.2015.године, 
донела је  
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1.    
 

 У Одлуци о образовању Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 37/2013), члан 
2., под “Чланови штаба” мења се и гласи: 
 
 “Састав Штаба: 
 
Командант штаба: Велимир Огњеновић, 
градоначелник, 
Заменик команданта: др Мирко Николић, 
заменик градоначелника, 
Начелник штаба: Радојица Гавриловић, 
главни полицијски инспектор, шеф 
Одсека за управљање ризиком и 
цивилну заштиту Одељења за 
ванредне ситуације Зајечар, 
Чланови штаба: 

 Саша Мирковић, председник 
Скупштине града, 

 Јовица Трајковић, заменик 
председника Скупштине града 

 Милко Тодоровић, Градско веће, 
ресор за ванредне ситуације, 

 Драган Ранђеловић, Градско веће 
 Душан Фировић, Градско веће, 

ресор за месне заједнице, 
 Гордана Огњановић, начелник 

Градске управе града Зајечара, 
 Зоран Јовић, начелник Одељења 

за инспекцијске послове и кому-
налну полицију Градске управе, 

 

 Божа Коцић, начелник Одељења 
за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове 
Градске управе, 

 мр Милан Благојевић, начелник 
Одељења за заједничке послове 
Градске управе, 

 Јасмина Јовић, шеф Службе за 
заштиту животне средине Градске 
управе, 

 Драган Аврамовић, директор 
Дирекције за изградњу, 

 Горан Ђорђевић, директор ЈКП 
“Хигијена”, 

 Иван Жикић, директор ЈКСП “ 
Зајечар, 

 Зоран Јовановић, директор АД 
“Пут”, 

 Марко Пауновић, директор ЈКП 
“Водовод”, 

 Бојан Алексић, Предузеће за 
путеве “Штрабаг”, 

 Миодраг Милутиновић, ЈКП ГСП 
Зајечар 

 Горан Томић, начелник Полициј-
ске управе Зајечар, 

 Бранислав Матић, начелник Оде-
љења за ванредне ситуације у 
Зајечару, 

 Др Станислав Тадић, директор 
Здравственог центра “Зајечар” 

 Др Мирослав Стојановић, дирек-
тор Опште болнице у Зајечару, 

 Др Градислав Ђорђевић, дирек-
тор Дома здравља у Зајечару, 

 Слађана Ристић, директор Завода 
за јавно здравље “Тимок”, 

 Миодраг Николић, директор Вете-
ринарског института “Зајечар”, 

 Драгана Бранковић Минчић, Апо-
текарска установа “Лек” Зајечар, 

 Мира Андријашевић, директор 
Центра за социјални рад у 
Зајечару, 

 Душко Живковић, технички дирек-
тор Електродистрибуције Зајечар, 

 Александар Бранковић, Телеком - 
Србија, Координатор Извршне 
јединице Зајечар 

 Слободан Бошковић, шеф Шумске 
управе Зајечар 
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 Бобан Марјановић, ВП 6002 

Зајечар, 
 Владан Марковић, секретар 

Црвеног крста Зајечар. 
 

 Секретар штаба: Душица Илић, 
шеф Службе за опште и матичне 
послове у Градској управи града 
Зајечара.” 

  
Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број:011-1 
У Зајечару, 13.01.2015. године 

 
СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 
 
    
 

На основу члана 35. став 7. Закона 
о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), члана 
39. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара”, број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 13.01.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ СТАМБЕНОГ НАСЕЉА 
ИЗМЕЂУ УЛИЦА: 23. ДИВИЗИЈЕ, 

СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА, 
ПРИЗРЕНСКЕ, КОСАНЧИЋЕВОГ 

ВЕНЦА, МИЛОША ВЕЛИКОГ, НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ И НИКОЛЕ ПАШИЋА У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком усваја се План 
детаљне регулације стамбеног насеља 
између улица: 23. дивизије, Светозара 
Марковића, Призренске, Косанчићевог 
венца, Милоша Великог, Народне 
Републике и Николе Пашића у Зајечару (у 
даљем тексту: План детаљне регулације). 

 Стручни обрађивач Плана детаљ-
не регулације је „Инфоплан” д.о.о. 
Аранђеловац из Аранђеловца, а 
наручилац и инвеститор израде Плана је  
Град Зајечар. 

 
Члан 2. 

 Опис границе Плана детаљне 
регулације почиње са севера од тромеђе 
кп. бр. 9243, 9238 и 11111/2 у КО Зајечар, 
наставља десним смером по ободу 
северне планиране регулације улице 
Карађорђев венац у дужини од око 75 
метара, пресеца улицу, онда иде по 
источном ободу регулације улице 
Народне републике у дужини од око 85 
метара, ломи се ка истоку идући по 
северној регулацији улице Милоша 
Великог и Косанчићевог венца у дужини 
од око 260 метара, затим пресеца улицу 
Косанчићев венац, потом иде по јужној 
регулацији улице Косанчићев венац у 
дужини од око 26 метара, по источном 
ободу регулације улице Призренске у 
дужини од око 86 метара, онда пресеца 
улицу Светозара Марковића, наставља 
њеном јужном регулацијом у дужини од 
око 280 метара, затим се граница ломи ка 
северу пратећи западну регулацију улице 
23. дивизије у дужини од око 205 метара, 
онда пресеца улицу Николе Пашића, 
ломи се ка истоку идућу по северној 
регулацији улице Николе Пашића као и по 
регулацији планираног кружног тока све 
до тромеђе кп. бр. 9342, 9243 и 11111/2, од 
које иде по граници између катастарских 
парцела 9343 и 11111/2 све до тромеђе од 
које је опис започет. Цео обухват Плана је 
у катастарској општини Зајечар.  
 Површина Плана је 6.9 ha.  
 У случају неслагања границе са 
датим описом важи графички прилог бр.1 
„Катастарско – топографски план са 
границом“.  
 

Члан 3. 
Циљ израде Плана је сагледавање 

могућности развоја урбане структуре на 
нивоу насеља кроз дефинисање планских 
решења утврђених Генералним 
урбанистичким планом града Зајечара; 
успостављање система регулације на 
простору који у претходном периоду 
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углавном није био покривен овим нивоом 
планске документације, а у циљу 
привођења планираној намени; раздваја-
ње грађевинског земљишта јавне и оста-
ле намене; дефинисање правила употре-
бе земљишта, уређења и грађења; развој 
саобраћајне и комуналне инфраструк-
туре; детаљну урбанистичку анализу 
предметне локације; стварање услова за 
реконструкцију и изградњу објеката са 
различитим типовима становања који ће 
са пратећим садржајима у свом склопу 
омогућити функционисање поменутог 
стамбеног насеља. 
 Планом се стварају услови за 
реализацију и обликовање, за урбанисти-
чко и архитектонско унапређење просто-
ра, подизање нивоа атрактивности и 
употребне вредности. 

 
 

Члан 4. 
  План детаљне регулације које је 
израдио „Инфоплан” д.о.о. Аранђеловац 
из Аранђеловца, усваја се у следећем 
садржају: 
 
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
1. Регистрација предузећа  
2. Решење о постављању одговорног 
урбанисте са фотокопијом лиценце  
 
I ОПШТИ ДЕО  
1. Опис границе плана детаљне 
регулације   
2. Правни и плански основ за израду 
Плана  
3. Повод и циљ израде Плана   
4. Оцена расположивих подлога  
5. Извод из ГУП-а Града Зајечара   
6. Анализа постојећег стања  
 
II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 
1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  
   1.1. Грађевинско подручје  
      1.1.1. Предложене површине јавних 
намена   
      1.1.2. Предложене површине осталих 
намена  
   1.2. Концепција уређења и типологија 
грађевинских зона  

2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
   2.1. Правила уређења површина јавне 
намене  
   2.2. Правила уређења и грађења за 
објекте осталих намена  
 
3. ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, 
РЕГУЛАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕ-
ЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУК-
ТУРЕ   
  3.1. Саобраћајна инфраструктура   
  3.2. Електроенергетска инфраструктура   
  3.3. Водоводна и канализациона мрежа  
  3.4. Телекомуникациона инфраструктура   
  3.5. Топлификација и гасификација   
4. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА  
5. УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ  
6. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ПОСТО-
ЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА  
7. УПОРЕДНИ БИЛАНС ПЛАНИРАНИХ 
ПОВРШИНА  
 
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА   
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

V ПРИЛОЗИ   
 

VI ГРАФИЧКИ ДЕО  
1. Катастарско топографски план са 

границом  Р 1:1 000  
2. Постојећа намена површина  Р 1:1 000  
3. План саобраћаја  Р 1:1 000  
4. План регулације површина јавне 

намене са аналитичко геодетским ел  
Р 1:1 000  

5. Планирана намена површина са 
границом грађевинског подручја и 
поделом на зоне  Р 1:1 000  

6. Урбанистичка регулација са грађевин-
ским линијама  Р 1:1 000  

7. План мреже и објеката комуналне 
инфраструктуре  Р 1:1 000  

 
VII ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО  
1. Oдлука о изради плана  
2. Извод из ГУП-а града Зајечара  
3. Захтеви који су послати надлежним 

институцијама  
4. Услови надлежних институција  
5. Извештаји и Записници са седница 

Комисија за Планове  
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Члан 5. 

 Саставни део Плана детаљне 
регулације је Извештај о обављеном 
Јавном увиду у Нацрт Плана детаљне 
регулације стамбеног насеља између 
улица: 23. дивизије, Светозара Маркови-
ћа, Призренске, Косанчићевог венца, 
Милоша Великог, Народне Републике и 
Николе Пашића у Зајечару, IV/03 број 06-
240/2014 од 03.12.2014. године. 

 
Члан 6. 

 Саставни део ове Одлуке je План 
детаљне регулације стамбеног насеља 
између улица: 23. дивизије, Светозара 
Марковића, Призренске, Косанчићевог 
венца, Милоша Великог, Народне Репуб-
лике и Николе Пашића у Зајечару. Текст 
Плана детаљне регулације је дат уз ову 
Одлуку, од поглавља „I ОПШТИ ДЕО” до 
поглавља „IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 
ОДРЕДБЕ”. План детаљне регулације ста-
мбеног насеља између улица: 23. дивизи-
је, Светозара Марковића, Призренске, 
Косанчићевог венца, Милоша Великог, На-
родне Републике и Николе Пашића у Заје-
чару без документационог дела, налази се 
у дигиталном облику на сајту Града 
Зајечара на адреси www.zajecar.info. План 
са комплетном садржином се налази у 
аналогном облику у архиви Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе 
Зајечара, улица Крфска бб, Зајечар. 
 

Члан 7. 
 О спровођењу ове Одлуке стараће 
се Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комуналне стамбене послове Градске 
управе града Зајечара. 
      

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара”. 

 
I број 350-1 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

       На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, 
бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 
42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС и 
132/14) и члана 39. Статута Града Зајеча-
ра (“Сл.лист Града Зајечара”, бр.1/08, 3/08 
– испр., 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  13.01.2015. године, донела је   
 
 

О Д Л У К У 
о допуни  Одлуке о постављању мањих 

монтажних објеката на јавним 
површинама 

  
Члан 1. 

 
 У Одлуци о поставању мањих 
монтажних објеката на јавним 
површинама („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр. 25/14 и 38/14), после члана 47.  додаје 
се  нови наслов који гласи: ”Кућице за 
исхрану и смештај паса и мачака без 
власника” и додаје се нови члан 47а који 
гласи: 
 “На деловима површина јавне 
намене могу се постављати монтажне 
кућице намењене за  исхрану и смештај 
паса и мачака без власника. 
 Захтев за доношење решења о 
коришћењу дела површине јавне намене 
за постављање кућица за исхрану и 
смештај паса и мачака без власника може 
поднети Јавно комунално предузеће 
“Хигијена Зајечар” Зајечар, у чијој 
надлежности је поступање са псима и 
мачкама без власника. 
 Кућице се постављају на основу 
решења о одобрењу коришћења дела 
површине јавне намене, издатог од 
стране надлежног Одељења. 
 За коришћење дела површине 
јавне намене за постављање кућица из 
става 2. овог члана, не плаћа се локална 
комунална такса.” 
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   Члан 2. 

 
  Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
I бр.  011-3 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић,дипл.правник, с.р. 

 
    
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
19. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС" број 129/07), члана 35., став 
1., тачка 3а. Закона о ванредним 
ситуацијама (“Сл. гласник РС”, бр. 
111/2009, 92/2011 i 93/2012) и члана 39. 
тачка 30. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 
1/08, 3/08, 20/09 и 21/11), на седници 
одржаној 13.01.2015. године, донела је 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е  
 о усвајању Програма рада Штаба за 
ванредне ситуације Града Зајечара  

за  2015. годину 
 

Члан 1.  
 

 Овом Одлуком усваја се Програм 
рада Штаба за ванредне ситуације Града 
Зајечара за 2015. годину.  
 

 Члан 2. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I  број:02-6 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  
П Р Е Д С Е Д Н И К  

мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
9. и чл. 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи (Сл.гласник РС“,бр.129/2007) 
и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08, 20/09, 21/11,56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној 13.01.2015. године донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 
СТАТУТА УСТАНОВЕ “ГИТАРИЈАДА” 

ЗАЈЕЧАР 
 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене 
Статута Установе “Гитаријада” Зајечар, 
које су донете на седници Управног 
одбора Установе “Гитаријада” Зајечар 
дана 12.12.2014. године под бројем 
503/2014. 
 

II 
 

 Ово решење објављује се у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-8 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К  

мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 
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 На основу члана 46. став 1. 
Статута Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 47. Пословника Скупштине 
Града Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр. 1/08, 13/09 и 9/11), Скупштина Града 
Зајечара на седници одржаној 13.01.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ  

КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 
КОРУПЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 
I 
 

 Став 2.  тачка 1. алинеја 1. 
Решења о образовању Комисије за борбу 
против корупције на територији Града 
Зајечара ("Сл.лист града Зајечара" бр. 
29/14) мења се и гласи: 
 
 "Саша Радуловић", председник 
 

II 
 

 У свему осталом  Решење о 
образовању Комисије за борбу против 
корупције на територији Града Зајечара 
("Сл.лист града Зајечара" бр. 29/14) остаје 
непромењено. 
 

III 
 

 Ово Решење се објављује у 
"Службеном листу Града Зајечара" и 
доставља се именованом, Градској 
управи града Зајечара и архиви. 
 
 
I број: 02-10 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

 
 
 

 На основу члана 50. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“ бр. 
119/12) и чл. 39. став 1. тачка 9. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 13.01.2015.  године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 
пословања Јавног комуналног 

предузећа "Водовод" Зајечар за  2015. 
годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
"Водовод" Зајечар за 2015. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ 
Зајечар, на седници одржаној 29.12.2014. 
године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 I број: 02-5 
 У Зајечару, 13.01.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

мр Саша  Мирковић, дипл. правник, с.р. 
 

   
 
 На основу члана 60. став 1. тачка 
3. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гласник РС“,бр.119/2012), члана 28. 
став 2. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11) и 
члана 39. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
13.01.2015. године  донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП 
“ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 

 НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА  
 
I  

 
  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП 
"Хигијена Зајечар" Зајечар да цене 
гробљанских услуга може утврдити у 
следећим износима:  

 

- за сахрану на дубини од 1,70 м  
.................................................7.620,00 дин. 
- за сахрану на дубини од 2,20 м  
.................................................9.182,00 дин. 
- за сахрањивање на Новом градском 
гробљу Мали Ступањ  
.................................................9.225,00 дин. 
- за сахрану новорођенчади и делова тела 
са ископом гроба и затрпавањем  
.................................................2.712,00 дин. 
- за сахрану у гробници са откопавањем  
.................................................4.100,00 дин. 
- за сахрану у гробници са покл.плочом  
.................................................2.930,00 дин. 
-  закуп земљишта годишње по 1 гробном 
месту 
....................................................355,00 дин.                                                                                                    
- чишћење и уређење гробља по гробном 
месту  на годишњем нивоу 
.................................................1.000,00 дин. 
- закуп земљишта годишње за гробницу 
по  м2  
....................................................125,00 дин. 
- укоп урне  
.................................................2.980,00 дин. 
- употреба капеле до 8 часова 
.................................................1.985,00 дин. 
- употреба капеле преко 8 часова 
.................................................2.980,00 дин. 

 
II 
 

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

III  
 

 Право на попуст у цени 
сахрањивања из тачке I овог решења у 
висини од 20% има Центар за социјални 
рад уколико сноси трошкове сахрањи-
вања свог корисника. 

IV 

 
 ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар 
обавезно је да од предложене цене закупа 
земљишта за гробна места и чишћење и 
одржавање гробља издвоји 30% на име 
инвестиционог динара. 

 
V 

 
 Цене из тачке I овог Решења 
примењиваће се од дана објављивања у 
"Сл. листу Града Зајечара". 

 
VI 

 
 Решење објавити у "Сл. листу 
Града Зајечара". 
 
I број 02-7 
У Зајечару,  13.01.2015. године 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

   
 
 На основу члана 39. Закона о 
jaвним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење 
и 44/14-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“, бр.1/08,20/09,21/11,56/13 
и 22/14), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 13.01.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР” 

ЗАЈЕЧАР 
 

 ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ, дипломи-
рани економиста, из Зајечара, 
РАЗРЕШАВА СЕ функције вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа “Хигијена Зајечар” Зајечар. 
 

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

 
 Горан Ђорђевић из Зајечара 
именован је за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
“Хигијена Зајечар” Зајечар  Решењем I 
број:02-436 од 18.12.2013. године. 
 Чланом 35.  Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат 
директора  престаје истеком периода на 
које је именован, оставком и 
разрешењем, а чланом 39. став 1. тачка 8. 
истог Закона прописано је да орган 
надлежан за именовање директора јавног 
предузећа може разрешити директора пре 
истека периода на који је именован у 
другим  случајевима прописаним законом. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом, 
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. 
 Скупштина Града Зајечара  
расписала је,  на основу члана 29. Закона 
о јавним предузећима,  оглас о јавном 
конкурсу за именовање директора  Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар, који је објављен у “Службеном 
гласнику РС” бр. 139/2014 од 18. 12. 2014. 
године. С обзиром да је спроведен 
поступак по расписаном конкурсу, Градско 
веће Града Зајечара предложило је  да се  
Горан Ђорђевић разреши функције 
вршиоца дужности директора Јавног  
комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар. 
 
 С обзиром да више не постоји 
разлог да, функцију директора Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар обавља вршилац дужности, 
Скупштина Града Зајечара одлучила је 
као у диспозитиву овог решења.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: 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, 
Јавном комуналном предузећу “Хигијена 
Зајечар” Зајечар и архиви. 
 
 I број: 02-11 
 У Зајечару, 13.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р.  

   
 
 На основу члана 31. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, 
бр.119/2012, 116/2013 - аутентично 
тумачење и 44/14- други Закон), члана 11. 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комунално 
стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.51/14) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута Града 
Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 13.01.2015.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“  ЗАЈЕЧАР 

 
I 
 

 ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ, дипломирани 
економиста из Зајечара, ИМЕНУЈЕ СЕ за  
директора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“  Зајечар,  на период од 
четири године. 
 

II 
 

 Именовани је дужан да ступи на 
рад у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању у 
“Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

III 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу Града Зајечара“ и на 
интернет страници Града Зајечара.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 31. став 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. 
Гласник Републике Србије“ бр.119/2012, 
116/2013-аутентично тумачење и 44/14 - 
други Закон), члану 11. Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“  Зајечар, 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.51/14) и 
члану 39. став 1. тачка 10. Статута Града 
Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14). 
Чланом 31. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је да орган који је 
надлежан за именовање, након 
разматрања достављене листе и 
предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са 
листе, а чланом 11. Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“  Зајечар,  прописано је да 
Скупштина Града Зајечара након 
разматрања достављене ранг листе и 
предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са 
листе. 
 На основу члана 26. став 1.  
Закона о јавним предузећима и члана 8. 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комунално 
стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар,  
Комисија за именовање директора јавних 
предузећа (“Сл.лист Града Зајечара”, 
бр.23/14)  је спровела јавни конкурс за 
избор кандидата за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“  Зајечар, који је објављен 18. 12. 
2014. године у  „Сл. Гласнику РС“ бр. 
139/14.  
 Јавним конкурсом за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар, утврђено је да 
за директора може бити именовано лице 
које испуњава следеће услове: 
 

 да је пунолетно и пословно 
способано, 

 да је држављанин Републике 
Србије, 

 да је стручњак у једној или више 
области из које је делетност од 
општег интереса за чије  обављање 
је основано јавно предузеће,  

 да има високо образовање стечено 
на студијама трећег степена (доктор 
наука), другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке 
струковне студије, магистар наука),  

 да има најмање пет година радног 
искуства,  

 да није члан  органа политичке 
странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу  функције у 
органу политичке странке, 

 да није осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности, 

 да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања 
делатности која је претежна 
делатност јавног предузећа.  

 
 Комисија за именовање директора 
јавних предузећа (у даљем тексту: 
Комисија) је, по истеку рока за 
подношење пријава, на седници од 
13.01.2015. године, констатовала да је на 
Јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар, 
благовремено поднета једна  пријава, која 
је  потпуна . Благовремена, разумљива и 
потпуна пријава поднета је од стране 
кандидата Горана Ђорђевића, дипломи-
раног економисте из Зајечара. Комисија 
је, на истој седници, саставила списак са 
именованим кандидатом, с обзиром да 
испуњава услове за именовање дирек-
тора  Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар. 
 Полазећи од обавезе спровођења 
изборног поступка утврђеног у члану 
30.став 1.  Закона о јавним предузећима,  
Комисија је спровела поступак 
оцењивања стручне оспособљености, 
знања и вештина кандидата Горана 
Ђорђевића, дипломираног економисте из 
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Зајечара. Поступак оцењивања кандидата 
спроведен је  на основу увида у поднету 
документацију и усменим разговором са 
кандидатом, на основу кога је Комисија 
ценила да ли  и у којој мери, кандидат 
поседује посебне вештине и способности 
за руковођење Јавним предузећем, са 
освртом на карактеристике личности, 
способности за тимски рад и лидерске 
вештине, као и поседовање стручног 
знања из  делатности предузећа. 
  Комисија је, сагласно одредби  
члана 30. став 2. Закона о јавним 
предузећима, такође на седници од 
13.01.2015. године, утврдила и бројчано 
исказала резултат кандидата, рачунањем 
његове просечне оцене, према мерилима 
прописаним Правилником о мерилима за 
именовање директора Јавних предузећа 
чији је оснивач Град Зајечар (“Сл.лист 
Града Зајечара”, бр.25/14) . 
 Сагласно одредби члана 31. став 
3. Закона о јавним предузећима  Комисија 
је, на истој седници, кандидата Горана 
Ђорђевића,  из Зајечара, уврстила на 
листу кандидата за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар, с обзиром да је 
кандидат испунио прописане услове за 
именовање директора наведеног 
предузећа.  
 Листу кандидата за именовање, са 
бројчано исказаним и утврђеним 
резултатом према мерилима прописаним 
за именовање, заједно са Записником о 
спроведеном изборном поступку, Комисија 
је доставила надлежном Одељењу 
Градске управе  Града Зајечара, ради 
припреме нацрта акта о  именовању 
директора  Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар. 
  
 Имајући у виду напред наведено,  
Градско веће Града Зајечара је 
размотрило нацрт акта о именовању и  
утврдило Предлог решења о именовању  
директора  Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар и предлаже 
Скупштини Града Зајечара да исти 
размотри и усвоји. 
 
 Ово решење је коначно. 
 

 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. 
 
 Решење доставити: Горану 
Ђорђевићу, ул. Београдска бр.1, Зајечар; 
Јавном комуналном предузећу „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар и архиви. 
 
 I број: 02-12 
 У Зајечару, 13.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
мр Саша Мирковић, дипл. прaвник, с.р. 

   
 
 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09),  
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи, члана 39. тач.10. 
Статута Града Зајечара (“Сл.лист Града 
Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 
и 22/14) и члана 192 Закона о општем 
управном поступку (''Сл.лист СРЈ'', бр. 
33/97 и 31/01), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 13.01.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д.  ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ „ГИТАРИЈАДА“ ЗАЈЕЧАР 
 
 

 Перислав Дуцић, разрешава се 
функције вршиоца дужности директора 
Установе „Гитаријада“ Зајечар. 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Скупштина Града Зајечара је, 
Решењем  I бр. 02-438  од 18.12.2013. 
године именовала Перислава Дуцића из 
Зајечара, за в.д. директора Установе 
„Гитаријада“ Зајечар, а Решењем I бр. 02-
359 од 10.07.2014. године продужила му је 
мандат в.д. директора до 18.12.2014. 
године. 
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 Управни одбор Установе „Гитарија-
да“ Зајечар је донео Одлуку о расписива-
њу јавног конкурса за избор директора 
број 392/2014 од 07.10.2014. године и, по 
спроведеном поступку, прописаном чла-
ном 35. Закона о култури, Управни одбор 
Установе доставио је оснивачу, Граду 
Зајечару, предлог број 464/2014 од 
12.11.2014. године, да за директора Уста-
нове именује Перислава Дуцића, досада-
шњег вршиоца дужности директора. 
 Одредбом члана 34. став 2. Закона 
о култури прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач. 
 Одредбом члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи пропи-
сано је да Скупштина општине 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, у складу са законом. 
 Одредбом члана 66. став 3. истог 
Закона прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину. 
 Одредбом члана 39. став 1. тачка 
10. Статута Града Зајечара прописано је 
да Скупштина града 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. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће Града Зајечара предложило 
је  да се  Перислав Дуцић разреши 
функције вршиоца дужности директора 
Установе „Гитаријада“ Зајечар у Зајечару. 
 Сходно напред наведеном, 
односно да више не постоји разлог да 
функцију директора Установе „Гитаријада“ 
Зајечар обавља вршилац дужности, а на 
основу овлашћења из прописа, 
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: именованом, 
Установи „Гитаријада“ Зајечар у Зајечару 
архиви Скупштине Града Зајечара. 
 
 
I број: 02-13 
У Зајечару, 13.01. 2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

   
 
 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), 
члана 39. тачка 10. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 
1/08,20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и члана 
192. Закона о општем управном поступку 
("Сл. лист СРЈ" , бр. 33/97 и 31/01), 
Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној  13.01.2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ 

„ГИТАРИЈАДА“ ЗАЈЕЧАР 
 

 Перислав Дуцић, именује се за 
директора Установе „Гитаријада“ Зајечар 
у Зајечару, на мандатни период од четири 
године. 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 34. став 2. Закона о 
култури и чланом 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 35. истог закона прописано 
је да се директор установе, чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, 
именује на основу претходно спроведеног 
конкурса, на период од четири године и 
може бити поново именован. Јавни 
конкурс расписује и спроводи управни 
одбор установе, а након завршетка јавног 
конкурса, управни одбор је дужан да, у 
року од 30 дана, изврши избор кандидата 
и предлог достави оснивачу. 
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 Установа „Гитаријада“ Зајечар у 
Зајечару,  је спровела законом утврђени 
поступак за избор директора и својим 
актом број 464/2014 од  12.11.2014. 
године, Управни одбор установе је 
доставио предлог оснивачу да се за 
директора Установе „Гитаријада“ Зајечар 
у Зајечару именује досадашњи в.д. 
директора Перислав Дуцић, који је био и 
једини учесник на конкурсу, јер у 
потпуности испуњава прописане услове 
утврђене у Статуту ове Установе. 
 Перислав Дуцић је рођен 
20.11.1961. године у Зајечару. Дипломи-
рао је на факултету за трговину и 
банкарство Универзитета БК у Београду. 
Своју радну каријеру започео је 1984. 
године, као уметнички руководилац 
фолклорног ансамбла Дома омладине у 
Зајечару. Од 1988. године, обављао је 
послове стручног сарадника за 
фолклорну традицију-организатора прог-
рама. Од 2002-2003. године, обављао је 
функцију в.д. директора, а од 2003-2009. 
године функцију директора Дома 
омладине у Зајечару. Од 18.12.2013. годи-
не, обавља функцију вршиоца дужности 
директора Установе „Гитаријада“. 
 Имајући у виду напред наведено, 
као и да је у досадашњем раду Перислав 
Дуцић  показао добре резултате, Градско 
веће Града Зајечара предложило је  да се 
за  директора Установе „Гитаријада“ 
Зајечар именује Перислав Дуцић. 
 Сходно напред наведеном, а на 
основу овлашћења из прописа, Скупшти-
на 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 именованом, 
Установи "Гитаријада" Зајечар у Зајечару 
и архиви Скупштине Града Зајечара. 
 
I бр. 02-14 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

   
 
 На основу члана 41. став 3. Закона 
о култури („Сл. гласник РС“,бр. 72/2009), 
члана 20. став 1. Закона о јавним 
службама („ Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 
71/94, 79/2005-др.закон,..., 83/2005-
испр.др.закона и 83/2014-др.закон) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута Града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној 13.01.2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  УСТАНОВЕ ЗА 
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 Др Градиславу Ђорђевићу, као 
представнику оснивача, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ председника Управног одбора 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару, 
због подношења оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 41. став 3. Закона о 
култури прописано је, између осталог да 
чланове управног одбора именује и 
разрешава оснивач, а чланом 20. став 1. 
Закона о јавним службама  прописано је 
да управни одбор установе именује и 
разрешава оснивач. 
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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. 
  
 Др Градислав Ђорђевић именован 
је за председника Управног одбора 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару, 
Решењем Скупштине Града Зајечара I бр. 
02-179 од 11.09.2013. године. 
 Др Градислав Ђорђевић поднео је 
писану оставку на место председника 
Управног одбора Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару. Скупштина Града 
Зајечара је на својој 77. седници одржаној 
дана 13.01.2015. године констатовала 
оставку др Градислава Ђорђевића, на 
место председника Управног одбора 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару. 
 
 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, 
Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару и 
архиви. 
 
 
 I број: 02-15 
 У Зајечару, 13.01.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

 

 На основу члана 20. став 1. Закона 
о јавним службама („Сл. гласник РС“, 
бр.42/91, 71/94, 79/2005-др. закон,... 
83/2005-испр.др.закона и 83/2014-др. 
закон) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист Града 
Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној 13.01.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

  ИМЕНУЈЕ СЕ др Санела 
Радосављевић, на функцију председника 
Управног одбора  Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју из Зајечара. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара.“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Др. Градислав Ђорђевић, поднео је 
писану оставку на функцију председника 
Управног одбора Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју из Зајечара, дана 29.09.2014. 
године. 
 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града 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.  
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
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 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 именованој, 
Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју из Зајечара и 
архиви. 
 
I бр. 02-9/2015 
У Зајечару, 13.01.2015.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

    
 

 На основу члана 2. и 9. Закона о 
платама у државним органима и јавним 
службама (“Сл. гласник РС”, бр. 34/01, 
62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 
116/08 – др. закон, 92/11, 99/2011- др. 
закон, 10/2013, 55/2013 и 99/2014), а у 
вези члана 2. и 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 44/08 - пречишћен текст и 
2/12) и члана 41. став 2. Пословника 
Скупштине града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 1/08, 13/09 и 9/11), 
Одбор за административна питања 
Скупштине града Зајечара, на седници 
одржаној 09.01.2015. године, донео је 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА 

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН И 
ИСПЛАТУ ПЛАТА  ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
 

Члан 1. 
 У Правилнику о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата изабраних и 
постављених лица ("Сл. лист града 
Зајечара" бр. 32/13, 6/2014 и 22/2014), у 
даљем тексту: Правилник, у члану 3. став 
1. алинеје 5. и 6. бришу се, а досадашње 
алинеје 7. 8. и 9. постају алинеје 5. 6. и 7. 
 

Члан 2. 
 У Правилнику, у члану 4. став 1. 
алинеје 5. и 6. бришу се, а досадашње 
алинеје 7. 8. и 9. постају алинеје 5. 6. и 7. 
 

Члан 3. 
 
 У Правилнику, у члану 5. став 1. 
тачка 2. алинеје 3. и 4. бришу се, а 
досадашње алинеје 5. и 6. постају алинеје 
3. и 4. 
   

Члан 4. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
  
     
I брoj: 110-1 
у Зајечару, 09.01.2015. године 
 

 
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

ПИТАЊА 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК   

Саша Радуловић, с.р. 
   
 
 На основу члана 59. Статута Града 
Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 
1/08, 20/09, 21/11 и 56/13) и члана 2. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.29/13, 31/13 
и 51/14), Градско веће Града Зајечара на 
седници одржаној  13.01.2015. године, 
донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Правилник о 

критеријумима категоризације 
спортова  

 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
о критеријумима категоризације спортова. 
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II 

  
    Решење објавити у  “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
III број 02-4 
У Зајечару, 13.01.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 
 На основу члана 59. Статута Града 
Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 
1/08, 20/09, 21/11 и 56/13) и члана 2. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.29/13, 31/13 
и 51/14), Градско веће Града Зајечара на 
седници одржаној 13.01. 2015. године, 
донело је  

 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Правилник о 
одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града 

Зајечара  
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
о одобравању и финансирању програма 
којима се остварује општи интерес у 
области спорта на територији града 
Зајечара  

 
II 
 

    Решење објавити у  “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
 
III број 02-3 
У Зајечару, 13.01. 2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић,с.р. 
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Р Е П У Б Л И К А   С Р Б И Ј А 

 ГРАД ЗАЈЕЧАР  
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ  РАДА  
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ  

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД  
ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Децембар, 2014. године 
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Време Задаци Садржај активности Носилац активности 

Израда Извештаја о раду 
Штаба за ванредне ситуације 
града Зајечара за 2014. 
годину  

- прикупљање информација 
од стручно-оперативних 
тимова и других чланова 
Штаба 
- израда Извештаја о раду 
 

- стручно-оперативни тимови 
и сви чланови Штаба, 
- надлежна организа-циона 
јединица Градске управе за 
послове ванредних ситуација

Израда Оперативног плана 
одбране од поплава вода II 
реда са пратећом 
документацијом 

- прикупљање података са 
терена, 
- израда документације 

- Одељење за заједничке 
послове, 
- Повереници месних 
заједница 

Рад на изради процене 
угрожавања од елементарних 
непогода и других несрећа 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

 
Јануар 2015. 

Подношење Скупштини 
града на усвајање Извештаја 
о раду Штаба за 2014. годину

 - Командант Штаба 

Разматрање Извештаја о 
раду Штаба за ванредне 
ситуације за 2014. годину и 
анализа рада Штаба 

- разматрање Извеш-таја о 
раду на седници Штаба, 
- анализа рада Штаба, 
- усвајање Извештаја о  раду,
-закључци за даљи рад 

 

 
Анализа припремљености за 
заштиту и спасавање од 
евентуалних поплава, 
ерозија и клизишта 

 

- Штаб за ванредне 
ситуације, 
- Стручно-оперативни тим за 
заштиту и спасавање од 
поплава и других 
елементарних непогода 
- надлежна организа-циона 
јединица Градске управе за 
послове ванредних ситуација

Разматрање предлога 
Оперативног плана одбране 
од поплава вода II реда на 
Штабу за ВС и усвајање 
предлога 

 - Штаб за ванредне ситуације

Усвајање предлога 
Оперативног плана одбране 
од поплава вода II реда на 
Штабу за ВС и усвајање 
предлога 

 - Градско веће 

 
Фебруар 2015. 

Рад на изради процене 
угрожавања од елементарних 
непогода и других несрећа 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

Март 2015. 
Разматрање стања система 
за јавно узбуњивање 
становништва на територији 
града Зајечара 

- сагледавање стања 
система за узбуњивање, 
- мере за унапређење 
система за узбуњивање 

- Штаб за ванредне 
ситуације, 
- Стручно-оперативни тим 
за заштиту и спасавање у 
зимским условима, 
-руководиоци преду-зећа 
чија оператива је 
ангажована у Зимској 
служби 
- надлежна организа-циона 
јединица Градске управе за 
послове ванредних 
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Време Задаци Садржај активности Носилац активности 

ситуација 

Анализа рада Штаба, 
Стручно-оперативног тима 
за заштиту и спасавање у 
зимским условима и Зимске 
службе и задаци за рад до 
краја зимске сезоне 

- проблеми у протеклом 
периоду зимске сезоне, 
модалитети и ефикасност 
њиховог разрешавања, 
- задаци за преостали део 
зимске сезоне 

 

Рад на изради процене 
угрожавања од 
елементарних непогода и 
других несрећа 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

Обука повереника цивилне 
заштите за насељена места 

 
- Одељење за заједничке 
послове 

 
Април 2015. 

Рад на изради процене 
угрожавања од елементарних 
непогода и других несрећа 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

Предузимање мера  заштите 
и спасавања:  
од пожара у летњем периоду,
мере противградне заштите, 
мере у случају појаве суше 

- расположиви субјекти и 
средства ППЗ и мере за 
отклањање недостатака, 
-превентивне мере заштите 
од пожара, 
- мере заштите и отклањања 
последица, 
-носиоци реализације 
закључака и мера 

- Штаб за ванредне 
ситуације, 
- Стручно-оперативни тим за 
заштиту и спасавање од 
поплава и других 
елементарних непогода,  
- Стручно-оперативни тим за 
заштиту и спаса-вање од 
акцидената и терористичких 
напада, 
- надлежна организа-циона 
јединица Градске управе за 
послове ванредних ситуација

Мај 2015. 

Рад на изради процене 
угрожавања од елементарних 
непогода и других несрећа 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

Јун 2015. 

Израда предлога финалног 
документа „Процена 
угрожености града Зајечара 
од елементарних непогода и 
других несрећа“ 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

Јул 2015. 
Припреме за израду Планова 
заштите и спасавања 

 
- Стручни тим за израду 
Процене 

Разматрање Нацрта 
документа: „Процена 
угрожености града Зајечара 
од елементарних непогода и 
других несрећа“ 

 - Штаб за ванредне ситуације

Евентуалне корекције и 
дорада Процене угрожености 
града Зајечара од 
елементарних непогода и 
других несрећа 

 - Стручни тим 

Август 2015. 

Израда Планова заштите и 
спасавања 

 - Стручни тим 

По плану 
Градског већа 

Усвајање Процене 
угрожености града Зајечара 
од елемен-тарних непогода и 
других несрећа 

 - Градско веће 

Септембар 
2015. Обука вода цивилне 

заштите опште намене 
 - Штаб за ванредне 

ситуације, 
- надлежна организациона 
јединица Градске управе за 
послове ванредних 
ситуација, 
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Време Задаци Садржај активности Носилац активности 

 

Израда Планова заштите и 
спасавања 

 - Стручни тим 

Октобар 2015. 

Припремљеност Штаба за 
ванредне ситуације и 
оспособљених правних лица 
за заштиту и спасавање од  
елементарне непогоде 
„снежне мећаве, наноси и 
поледице“ 

 

- Штаб за ванредне 
ситуације, 
- Стручно-оперативни тим за 
заштиту и спасавање у 
зимским условима, 
- надлежна организациона 
јединица Градске управе за 
послове ванредних ситуација
 
Сви у сарадњи са  
предузећима оспособљеним 
за заштиту и спасавање 

 
Израда Планова заштите и 
спасавања 

 - Стручни тим 

Новембар 2015. 
Израда Планова заштите и 
спасавања 

 - Стручни тим 

Децембар 2015. 
Израда Планова заштите и 
спасавања 

 - Стручни тим 

Током 2015. 
Ванредне седнице по 
потреби, на основу настанка 
ванредних ситуација 

- активности се одређују на 
основу настале потребе или 
ситуације 

- командант штаба или 
заменик команданта, 
односно начелник штаба у 
случају одсутности или 
спречености команданта 
штаба 

 
ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
II број 06-250-2/2014 
У Зајечару, 16.12.2014. године 
 

К О М А Н Д А Н Т  
Велимир Огњеновић, с.р.  
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