
 
       На основу члана 51a. 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 
Зајечара (“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  19.01.2015. године, 
донела је   
 

О Д Л У К У 
о уређењу положаја, овлашћења,  права и 

дужности главног урбанисте града 
Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се положај, 
овлашћења, права и дужности главног 
урбанисте  Града Зајечара (у даљем 
тексту: главни урбаниста). 
  

Члан 2. 
  
 Главни урбаниста је по функцији 
председник Комисије за планове. 
 

Члан 3. 
 
 Скупштина града Зајечара именује 
главног урбанисту града Зајечара на 
период од четири године. 
 Главни урбаниста може бити лице 
са стеченим високим образовањем, 
односно смером на академским студијама 
другог степена (дипломске академске 
студије-мастер, специјалистичке академ-
ске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним академ-
ским студијама у трајању од најмање пет 
година у области архитектуре и одговара-
јућом лиценцом издатом у складу са овим 
законом и најмање десет година радног 
искуства у области урбанистичког плани-
рања и архитектуре. 

 

Члан 4. 
   
 Главни урбаниста обавља следеће 
послове: 

- координира израду планских 
докумената и врши координацију 
рада између органа надлежног за 
послове урбанизма и јавних 
предузећа и других институција 
укључених у поступке израде и 
доношења планских докумената, 

- припрема програм имплементације 
регионалног просторног плана, 

- даје сагласност на планове 
локација за постављање мањих 
монтажних објеката привременог 
карактера на површинама јавне 
намене, 

- води информациони систем 
планских докумената, стања у 
простору и урбанистичко-техничких 
докумената, 

- води регистар донетих решења о 
локацијским условима, 

- води регистар инвеститора за 
правна лица и  физичка лица, 

- уводи информационе и комуника-
ционе технологије у делокруг рада 
урбанизма и       

- друге послове у складу са законом, 
статутом града и другим 
прописима. 

 
 

Члан 5. 
 
 Главни урбаниста обавља послове 
у просторијама Градске управе Града 
Зајечара, при Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове  
 Административно техничке пос-
лове за потребе главног урбанисте 
обавља Градска управа Града Зајечара, 
која ће обезбедити материјално техничка 
средства за рад и финансирање главног 
урбанисте, у складу са законом. 
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Члан 6. 

 
 Главни урбаниста заснива радни 
однос на одређено време, на период од 
четири године. 
 
 

Члан 7. 
 

  Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
I бр.  011-4 
У Зајечару, 19.01.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, 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 19.01.2015. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ Милку Тодоро-
вићу, престанак функције члана Градског 
већа Града Зајечара, са 19.01.2015. 
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 
 

 Милко Тодоровић поднео је 
оставку на функцију члана Градског већа 
Града Зајечара дана 19.01.2015. 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 78. седници одржаној дана 
19.01.2015. године утврдила Милку 
Тодоровићу 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: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
Града Зајечара, Одсеку за област радних 
односа Скупштине Града Зајечара и 
архиви. 
 
 
 I број: 02-20 
 У Зајечару, 19.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 
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 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, 56/13 
и 22/14) и члана 66. став 5. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,13/09 и 9/11), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
19.01.2015. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 Милена Трајковић, дипл. менаџер  
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 наве-
деног 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 
прописано 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 За-
јечара уређен је начин и поступак избора 
чланова Градског већа града Зајечара.  
 Образложени предлог за избор 
члана Градског већа града Зајечара 
поднео је Градоначелник града Зајечара 
Велимир Огњеновић. 
  
 Милена Трајковић је рођена у 
Зајечару, 01.08.1986.године. Основну шко-
лу и Гимназију завршила је у Зајечару. 
Дипломирала је на Факултету за менаџ-
мент у Зајечару и стекла звање дипломи-
рани менаџер. Радила је као фактуриста у 
ЈП „Србијашуме“, а као заменик 
директора у ДОО „Салаш“. Била је шеф 
Кабинета градоначелника Града Зајечара, 
а у претходном периоду обављала је 
функцију члана Градског већа града 
Зајечара и помоћника градоначелника 
Града Зајечара. Мајка је једног детета. 
  
 Скупштина града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, донела решење 
као у диспозитиву.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: 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: 02-19/15 
  У Зајечару, 19.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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



4 СТРАНА   БРОЈ 3  SLU@BENI LIST 19. ЈАНУАР  2015.  

 
 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, 56/13 
и 22/14) и члана 66. став 5. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,13/09 и 9/11), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
19.01.2015. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 Александар Миливојевић из Заје-
чара, 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 наве-
деног 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 гласа-
њем, већином од укупног броја одборника. 
 Пословником Скупштине Града 
Зајечара уређен је начин и поступак избо-
ра чланова Градског већа града Зајечара.  
 Образложени предлог за избор 
члана Градског већа града Зајечара 
поднео је Градоначелник града Зајечара 
Велимир Огњеновић. 
  
 Александар Миливојевић је рођен 
у Зајечару, 15.05.1977.године, где је 
завршио основну школу и гимназију, смер 
природно-математички. Од 1999 године, 
почиње да ради као приватни предузет-
ник. Од 2004. године ради као комерција-
листа British AmericanTobaco – директна 
трговина. Од 2000. до 2004.године био је 
члан Одбора за малу привреду, туризам и 
угоститељство Скупштине општине Заје-
чар. Од новембра 2013.године ради у На-
родној канцеларији градоначелника Града 
Зајечара, а од маја 2014.године обавља 
саветодавне, стручне и техничке послове 
за потребе градоначелника Града Зајеча-
ра и његов Кабинет. У два мандата био је 
председник Школског одбора ОШ  
„Десанка Максимовић“ у Зајечару. 
 Скупштина града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, донела решење 
као у диспозитиву.  
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: 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: 02-18/15 
  У Зајечару, 19.01.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 
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 На основу члана 58. став 3. и 
члана 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007 
и 83/2014-др.закон) и члана 56. став 1. 
тачка 8. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), градоначелник града 
Зајечара дана 19.01.2015. године, донео 
је 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
 

 Милена Трајковић, дипломирани 
менаџер из Зајечара, РАЗРЕШАВА СЕ 
дужности помоћника Градоначелника у 
области инвестиција и економије  са 
19.01.2015. године због подношења 
оставке. 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 58. став 3. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
помоћнике председника општине 
поставља и разрешава председник 
општине, а чланом 66. став 4. истог 
Закона прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на председника 
општине примењују  на градоначелника. 
 
 Чланом 56. став 1. тачка 8. Статута 
града Зајечара прописано је да 
Градоначелник доноси појединачне акте 
за које је овлашћен законом, овим 
статутом или одлуком Скупштине града. 
 
 Милена Трајковић, постављена је 
за помоћника градоначелника града 
Зајечара у области инвестиција и 
економије, Решењем Градоначелника 
града Зајечара II број: 02-180 од 
03.04.2014. године. 
 

Дана 19.01.2015. године, Милена 
Трајковић је поднела оставку на место 
помоћника градоначелника града Заје-
чара. 
 
 Градоначелник града Зајечара је, у 
складу са напред наведеним донео 
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. 
Тужба се предаје непосредно или 
препорученом пошиљком, на адресу 
Суда: ул. Немањина бр.9, 11000 Београд. 
 
 Решење доставити: именованој, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 II број: 02-21 
 У Зајечару, 19.01.2015. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 

Одељење за  привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара, нa oснову  члана 157.  
Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09 и 
53/10, 101/11 и 32/13- одлука УС и 55/14) и 
члана 38. став 2. Одлуке о Градској 
управи града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 7/2014),  доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РЕЖИМУ САОБРАЋАЈА ВОЗИЛА 

КОЈИМА СЕ ОБАВЉА СНАБДЕВАЊЕ 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 Овим решењем утврђује се режим 
саобраћаја за теретна моторна возила 
којима се обавља кретање, заустављање 
и паркирање ради утовара и истовара 
робе и материјала (у даљем тексту: 
снабдевање), као и возила којима се 
обавља редовно комунално одржавање 
(одношење смећа, прање улица, 
одржавање јавне расвете, утовар и 
истовар остале робе и материјала и др.) 
на територији града Зајечара.  
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Члан 2. 

 
 “Прстен” око централног језгра 
Зајечара чине улице: Љубе Нешића (део 
до 7. септембра), 7. септембар, Николе 
Пашића (део до 29. новембра), 29. 
новембра, Војничка, Чупићева, Ђуре 
Салаја, Пана Ђукића, Булевар Др Зорана 
Ђинђића, Генерала Гамбете (део до 
Црноречке), Црноречка, Панчићева, 
Хајдук Вељкова (део до Ивана 
Милутиновића), Ивана Милутиновића. 
 

Члан 3. 
 
 Теретна возила којима се врши 
снабдевање највеће дозвољене масе до 
3,5 т, могу се кретати улицама као и 
унутар зоне ограничене улицама из члана 
2., у времену од 0 до 24 часа, а 
зауставити и паркирати на коловозу, мимо 
утврђеног режима саобраћаја, док траје 
утовар-истовар, али не дуже од 15 мин у 
времену од 9 до 12 часова и од 22 до 7 
часова, на основу дозволе коју издаје ГУ 
Зајечар, Одељење за привреду и 
друштвене делатности. 
 

Члан 4. 
 

Забрањује се кретање теретним 
возилима чија највећа дозвољена маса 
прелази 3,5 т улицама из члана 2. овог 
решења, као и унутар зоне ограничене 
овим улицама.  

 
Члан 5. 

 
 Теретна возила којима се врши 
снабдевање малопродајних објеката, 
највеће дозвољене масе од 3,5 т до 12 т, у 
улицама из члана 2. овог решења, као и 
унутар зоне ограничене овим улицама, у 
времену од 22 до 7 часова, могу се 
кретати, зауставити и паркирати на 
коловозу за време утовара-истовара, али 
не дуже од 15 мин, мимо утврђеног 
режима саобраћаја на основу дозволе коју 
издаје ГУ Зајечар, Одељење за привреду 
и друштвене делатности. 
 

Члан 6. 
 

 Теретним возилима преко 12 т 
највеће дозвољене масе, у улицама и 
унутар зоне ограничене улицама из члана 
2. овог решења, може се вршити 
снабдевање градилишта и иста се у 
времену од 22 до 7 часова могу кретати, 
зауставити и паркирати на коловозу мимо 
утврђеног режима саобраћаја док траје 
утовар-истовар, али не дуже од 15 минута 
на основу дозволе коју издаје ГУ Зајечар, 
Одељење за привреду и друштвене 
делатности. 
 

Члан 7.  
 

 Теретна возила из члана 5. и 6. 
овог решења, ван предвиђеног 
временског интервала за снабдевање, као 
и теретна возила чија највећа дозвољена 
маса прелази 12 т, а не обављају 
делатност из члана 6., могу се кретати, 
зауставити и паркирати на коловозу у 
улицама из члана 2. овог решења, као и 
унутар зоне ограничене овим улицама, 
мимо утврђеног режима саобраћаја на 
основу појединачне дозволе за сваки 
превоз, коју издаје ГУ Зајечар, Одељење 
за привреду и друштвене делатности. 
 

Члан 8. 
 

 Сва ограничења и забране из 
члана 3. до 7. овог Решења, не односе се 
на улицу 7. септембар. 
 

Члан 9. 
 

 Заустављање и паркирање терет-
них моторних возила врши се искључиво 
на коловозу уз укључивање свих 
показивача правца, обезбеђењем пропис-
ног обилажења заустављеног паркираног 
возила и безбедног пролаза пешака. 
 

Члан 10. 
 
 Возачи теретних моторних возила 
морају се придржавати саобраћајно-
техничких мера којима се уређује 
привремени режим саобраћаја на 
путевима на територији града Зајечара. 
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Члан 11. 

 
 Одредбе овог решења не односе 
се на возила јавних предузећа за хитне 
интервенције на инфраструктурној мрежи, 
комунална возила, возила шлеп службе, 
ватрогасна возила, возила полиције и 
Војске Србије. 
 Возила из претходног става морају 
бити обележена ознаком предузећа, 
комунална возила морају поседовати 
путни налог, а возила јавних предузећа и 
шлеп службе у току хитне интервенције 
морају имати укључено ротационо светло 
жуте боје. 

 
Члан 12.  

 
 Ступањем на снагу овог решења 
престаје да важи Решење о режиму 
саобраћаја  возила којима се обавља 
снабдевање на територији града Зајечара 
IV/02 број 347-6 од 25.05.2007. године.   
 

 

Члан 13.  
 

 Ово решење ступа на снагу даном 
доношења, а објављивиће се у "Службе-
ном листу града Зајечара".  
 

Члан 14. 
 

 Решење доставити: ЈП “Дирекција 
за изградњу” Зајечар, МУП Србије, 
Полицијској управи Зајечар, Одељењу за 
инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе града Зајечара и 
Милку Тодоровићу, члану Градског већа. 
 
IV/03 број 347- 4 
У Зајечару, 15.01.2015. године 
 

 
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

Сузана Петровић, с.р. 
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