
 
 На основу члана 33 став 1., и 
члана 36. Закона о јавном дугу (“Сл. 
гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 
78/2011 и 68/2015), а у складу са чл. 32.  
став 1. тачка 15) Закона о локалној 
самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07 
и 83/2014-др.закон),  члана 39. Став 1. 
тачка 16. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“ број 1/08, 3/08-
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 08/16), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној дана 13.10.2016. године доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о јавном задужењу града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 
05/16), у даљем тексту Одлука, члан 2. 
мења се и гласи: 
 
 Средства из члана 1. Одлуке, 
користиће се за: 
1. Реконструкцију Сокобањске улице, у 

износу од 17.561.669,96 динара; 
2. Реконструкцију улице Никола Пашић, у 

износу од 45.112.361,88 динара; 
3. Реконструкцију улице Цара Душана, у 

износу од 22.435.610,00 динара; 
4. Реконструкцију Которске улице, у 

износу од 2.352.196,32 динара; 
5. Реконструкција улица у граду са 

учешћем грађана (Приједорска, Јад-
ранска, Лазаревачка, Банатска, Хо-
мољска, део VII ударне бригаде, део 
Црновршке, део Мословачке, део 
Дурмиторске улице), у износу од 
19.550.161,84 динара. 

 
Члан 2. 

 
 У свему осталом Одлука остаје 
непромењена. 
 

Члан 3. 
  

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 
Зајечара”. 
 
I број 400-49/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК   
Стефан Занков, с.р.   

   
 

 На основу члана 22. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 13.10.2016. 
године, донела је 
 

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

начину покрића губитка ЈКСП „Зајечар“ 
Зајечар за 2015. годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о 
начину покрића губитка Јавног комунално 
стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 
2015. годину, коју је усвојио Надзорни 
одбор овог Јавног комунално стамбеног 
предузећа, на седници одржаној 28.06. 
2016. године. 

 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-255/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана чл. 69. ст.1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник 
РС“ бр. 15/16), члана 28. став 2. а у вези са чланом 2. став 3. тачка 3. Закона о 
кумуналним делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16) Скупштина Града Зајечара на седници одржаној 13.10.2016. године 
доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ НА ВРЕДНОСТ КОЕФИЦИЈЕНАТА И ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
 
I 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару на вредност коефицијената за 
израчунавање цене топлотне енергије: 
 
1. Тарифна група - Стамбени простор: 

1.1. Ктгв=1,00-коефицијент за израчунавање тарифе „Енергија“ за тарифну групу 
„стамбени простор“ 

1.2. Ктгф1=1,00 - коефицијент за израчунавање тарифе „Површина“ за тарифну 
групу „стамбени простор“ 

1.3. Ктгф2=1,00 - коефицијент за израчунавање тарифе „Инсталисана снага“ за 
тарифну групу „стамбени простор“ 
 
2. Тарифна група – Пословни простор: 

2.1. Ктгв=1,25 - коефицијент за израчунавање тарифе „Енергија“ за тарифну 
групу „пословни простор“ 

2.2. Ктгф1=1,25 - коефицијент за израчунавање тарифе „Површина“ за тарифну 
групу „пословни простор“ 

2.3. Ктгф2=1,25 - коефицијент за израчунавање тарифе „Инсталисана снага“ за 
тарифну групу „пословни простор“ 

 
II 

 
ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару да, у складу са коефицијентима из 
тачке I овог Решења, цену топлотне енергије за грејну сезону 2016/2017. године утврди 
у следећем износу:  
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Тарифни елементи (Те) 

 

Тарифне 
групе (ТР) 

 

Начин мерења Те1 Енергија

Те2 
Површина/ин
сталисана 

снага 

ЗБИРНА 
ТАРИФА 

Те3 
ОЧИТАВАЊЕ

Тм1-заједнички 
мерач 

5,27 (дин/кWh)
39,00 (дин/m²)

287,00 
(дин/кW) 

0 0 

Тм2-уређај за рас-
поделу трошкова 
топлотне енергије 
са заједничког 
мерног места 

5,37 (дин/кWh)
39,00 (дин/m²)

287,00 
(дин/кW) 

 

0 

 

0 

Тр1-
“Стамбени 
простор“ 

Тмпс-наплата 
према јединици 
грејне површине 
(по месецу,свих 12 
месеци) 

59,38 (дин/m²)
39,00 (дин/m²)

287,00 
(дин/кW) 

98,38(дин/m²) 0 

Тм3-заједнички 
мерач 

6,71 (дин/кWh)
48,75 (дин/m²)

358,75 
(дин/кW) 

0 0 

Тм4-уређај за рас-
поделу трошкова 
топлотне енергије 
са заједничког 
мерног места 

6,71 (дин/кWh)
48,75 (дин/m²)

358,75 
(дин/кW) 

 
0 

 

0 

Тр2-
“Пословн

и 
простор“ 

Тмпп-наплата пре-
ма јединици грејне 
површине(по 
месецу,свих 12 
месеци) 

74,22 (дин/m²)
48,75 (дин/m²)

358,75 
(дин/кW) 

122,97(дин/m²) 0 

 

III 
 

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

IV 
 

Вредност коефицијената и цене из тачке I и II овог Решења примењиваће се од дана 
објављивања овог Решења у „Службеном листу Града Зајечара“. 

 

V 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 

VI 
 

Решење доставити ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару и архиви. 
 
I број: 38-2/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 536. став 1. и 2. 
Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник  РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-
др.закон и 5/2015) и члана 39. став 1. 
тачка 31. Статута Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара", број 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  13.10.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈKП 
„КОМУНАЛАЦ“ САЛАШ – У 

ЛИКВИДАЦИЈИ   
 
I 

 
  Усваја се Почетни ликвидациони 
биланс Јавног комуналног предузећа 
„Kомуналац“ Салаш – у ликвидацији. 
 

II 
 

 Почетни ликвидациони биланс 
Јавног комуналног предузећа „Kомуна-
лац“ Салаш – у ликвидацији је саставни 
део овог Решења. 
  

III 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу Града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-256/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 

 На основу члана 536. став 1. и 2. 
Закона о привредним друштвима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-
др.закон и 5/15) ликвидациони управник 
ЈКП „Комуналац“ Салаш – у ликвидацији 
дана 26.08.2016 године сачињава 
 
 
ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ БИЛАНС 

 
 
 Над ЈКП „Комуналац“ Салаш – у 
ликвидацији уписаним у регистар 
привредних субјеката Агенција за 
привредне регистрe, матични број 
07342667, ПИБ 101333580 са пословним 
бројем жиро рачуна 105-75091-87 AИК 
банка, Одлуком Скупштине Града 
Зајечара I бр. 011-56 од 03. 06. 2016. 
године покренут је поступак ликвидације 
што је регистровано решењем Агенције за 
привредне регистре БД 59170/2016 од 22. 
07. 2016. године са којим датумом је 
објављен оглас на интернет страници 
Агенције са позивом повериоцима да 
пријаве своја потраживања на адресу: 
ЈКП „Комуналац“ Салаш - у ликвидацији, 
Неготински пут бр. 1 Салаш. 
 Почетни ликвидациони биланс 
подноси се оснивачу на усвајање а по 
доношењу Одлуке о његовом усвајању 
доставља се Регистру привредних 
субјекта ради регистрације. 
 
 
 Салаш, 02.09.2016. године  
 

Ликвидациони управник 
Васиљевић Јованка, с.р. 
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 На основу члана 536. став 4. и 5. 
Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник  РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-
др.закон и 5/2015) и члана 39. став 1. 
тачка 31. Статута Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара", број 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  13.10.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИЗАМ И 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ „УРБАНИЗАМ 
ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР– У ЛИКВИДАЦИЈИ   

 
I 

 
  Усваја се Почетни ликвидациони 
Извештај Јавног предузећа за урбанизам 
и пројектовање „Урбанизам Зајечар“ 
Зајечар – у ликвидацији. 

II 
 

 Почетни ликвидациони извештај 
Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање „Урбанизам Зајечар“ 
Зајечар – у ликвидацији, је саставни део 
овог Решења. 
  

III 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу Града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-257/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

 ПРЕДСЕДНИК 
              Стефан Занков, с.р. 
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8 СТРАНА   БРОЈ 31  SLU@BENI LIST 13. ОКТОБАР  2016.  

 
 

 На основу члана 20. и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 13.10.2016. године,  доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА ШКОЛСКУ 
2015/2016. ГОДИНУ 

 
I 

 

 УСВАЈА СЕ извештај о реали-
зацији годишњег плана рада Предшколске 
установе „Ђулићи“ Зајечар за школску 
2015/2016. годину, бр. 4768 од 
09.09.2016.године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 I број: 02-259/2016 
 У Зајечару, дана 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 18. и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 13.10.2016. године,  доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 

ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 
 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе 
„Ђулићи“ Зајечар за школску 2016/2017. 
годину, бр.4769 од 09.09.2016. године.  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службе-
ном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-260/2016 
У Зајечару, дана 13.10.2016. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   
 
 На основу члана 54. став 2. и 10-
12. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.72/09, 52/11, 55/2013, 
35/2015 - аутентично тумачење, 68/2015 и 
62/2016 - одлука УС), члана 39. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08,20/09, 21/11, 56/2013, 
22/2014 и 8/2016) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и  „Сл. гласник РС“ 
бр. 30/10), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2016.године, 
донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЂУЛИЋИ" 

У ЗАЈЕЧАРУ  
 
I  

  
 У Решењу о именовању  чланова  
Управног одбора предшколске установе 
"Ђулићи" у Зајечару („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 27/16), у даљем тексту: 
Решење, у ставу 1. тачке 6. и 9., уместо 
имена:  
  „6. Марина Младенов, треба да 
стоји име: Јелена Живић; 
   9. Александра Пешић, треба да 
стоји име: Александар Пешић“. 
 

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 

  
 Законом о основама система 
образовања и васпитања, у члану 54. 
одређено је да чланове органа управ-
љања именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а председ-
ника бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова. Управни одбор има 
9 чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину 
чланова предлажу наставничко веће и 
савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I бр. 02-240/2016 од 
01.09.2016.године у ставу 1. тачка 6., 
именовала Марину Младенов за члана 
Управног одбора Предшколске установе 
"Ђулићи" Зајечар, као представника 
запослених. Предшколска установа је, 
актом бр.4655 од 05.09.2016.године, 
обавестила ово Одељење да је потребно 
извршити исправку наведеног Решења, 
тако што уместо Марине Младенов из 
реда запослених, треба да стоји Јелена 
Живић, коју је изгласало и изабрало 
Васпитно образовно веће Установе, о 
чему као доказ прилажу Извод из запис-
ника са седнице Васпитно образовног 
већа о спровођењу тајног изјашњавања 
бр.3203/1 од 16.06.2016. године. Такође се 
врши измена именованог члана под 
редним бројем 9. тако што уместо 
Александра треба да стоји Александар.  
 Имајући у виду напред наведено, 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: Марини Мла-
денов, Јелени Живић, Александру Пеши-
ћу, Предшколској установи "Ђулићи" Заје-
чар, Одељењу за ЛЕР, привреду и друш-
твене делатности Градске управе града 
Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 

I број 02-262/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 59. став 7., члана 
60. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  13.10.2016. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Измене 

Програма пословања Јавног 
комуналног предузећа 

"Зајечарпаркинг" Зајечар за  2016. 
годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Измене 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа "Зајечарпаркинг" Зајечар за 
2016. годину, који је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар, на 
седници одржаној 20.09. 2016. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-258/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

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

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 
бр. 15/2016) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 13.10.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР 
 

 Живораду Радовановићу, дипло-
мираном правнику, као представнику 
оснивача, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар, због 
подношења неопозиве оставке. 
 
 Именовани је дужан да врши 
дужност члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ 
Зајечар до именовања новог члана овог 
Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци. 
  
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима, прописано је да мандат 
председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем, 
а истим чланом ставом 3. овог Закона, 
прописано је да председник и чланови 
надзорног одбора којима је престао 
мандат, дужни су да врше своје дужности 
до именовања новог надзорног одбора, 
односно именовања новог председника 
или члана надзорног одбора, а најдуже 
шест месеци. 
 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. 
 Живорад Радовановић именован је 
за члана Надзорног одбора Јавног кому-
налног предузећа „Зајечарпаркинг“ Заје-
чар, Решењем Скупштине Града Зајечара, 
I број: 02-153 од 11.09.2013. године. 
 Живорад Радовановић поднео је 
неопозиву оставку на место члана Над-
зорног одбора Јавног комуналног преду-
зећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар, из здрав-
ствених разлога. Скупштина града Зајеча-
ра је на својој 115. седници одржаној дана 
13.10.2016. године констатовала оставку 
Живорада Радовановића, на дужност 
члана Надзорног одбора Јавног комунал-
ног предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар. 
 
 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 Управ-
ном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
Јавном комуналном предузећу „Зајечар-
паркинг“ Зајечар и архиви. 
 
 I број: 02-266/2016 
 У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 
39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 13.10.2016.године,  доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању члана Надзорног одбора 
Јавног  комуналног предузећа 

"Зајечарпаркинг" Зајечар 
 

   I   
 

 ИМЕНУЈУ СЕ Драган Голубовић, 
дипломирани економиста, представник 
оснивача, за члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа "Зајечар-
паркинг"  Зајечар. 
  

II  
 

  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 

 О б р а з л о ж е њ е 
 

 Законом о јавним предузећима у 
члану 17. став 3., прописано је да 
председника и чланове Надзорног одбора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе  именује орган 
одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, 
од којих је један члан Надзорног одбора 
из реда запослених. 
 Чланом 18. став 1. Закона о јавним 
предузећима, прописано је да се за 
председника и члана Надзорног одбора 
именује лице које испуњава следеће 
услове: 
1. да је пунолетно и пословно способни, 
2. да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајанју од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ESPB bodova, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалисти-
чким академским студијама или специ-
јалистичким струковним студијама, 

3. да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана, 

4. да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног 
предузећа, 

5. да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија, 

6. да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци, 

7. да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 
1) обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи 
2) обавезно психијатријско лечење на 

слободи, 
3) обавезно лечење наркомана, 
4) обавезно лечење алкохоличара, 
5) забрана вршења позива, делат-

ности и дужности. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом, а чланом 66. став 3. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину. 
 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. 
  Живорад Радовановић, досадаш-
њи члан Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Зајечарпар-кинг“ 
Зајечар, поднео је оставку на месту члана 
Надзорног одбора Јавног комунал-ног 
предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар. 
 Драган Голубовић рођен је 03. 04. 
1961. године у Кални. Дипломирао је на 
Економском факултету у Нишу и стекао 
звање дипломирани економиста. Био је 
власник приватне фирме СТР „Мини 
маркет“. Био је директор фирме ДОО „ЗС 
комерц“ Зајечар, фирме ДОО „Маркет 
комерц“ Зајечар, ФК „Тимок“ Зајечар и 
фирме ДОО „Синест“ Београд. Радио је и 
као шеф Одсека за посредовање РЗТР 
Зајечар и директор Националне службе за 
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запошљавање – филијала Зајечар. Сада 
ради као саветник Националне службе за 
запошљавање – филијала Зајечар. 
Познаје рад на рачунару, поседује 
сертификат за управљање људским 
ресурсима и обуке за управљање према 
циљевима. Испољава одговорност и 
поузданост и коректан пословно-
колегијални однос, има добре 
комуникационе вештине и способност за 
самосталан и тимски рад. Ожењен је и 
отац двоје деце. 
  Драган Голубовић, доставио је сву 
потребну документацију предвиђену 
чланом 18. став 1. Закона о јавним 
предузећима чиме је испунио све 
прописане услове за именовање за члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар.   
 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, 
Јавном комуналном предузећу "Зајечар-
паркинг"  Зајечар и архиви. 
 
 I бр.02-267/2016 
 У Зајечару, 13.10.2016.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу 45. став 4. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 
13/2006 и 30/2016-испр.), члана 22. став 1. 
Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 
81/2005-испр.др.закона,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, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 13.10.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНOВИМА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА  ПОЗОРИШТА 

ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ” ЗАЈЕЧАР У ЗАЈЕЧАРУ  

 
 

 ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ у Надзорном 
одбору Позоришта Тимочке Крајине 
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару, и то: 
 

- Саши Живићу, председнику, пред-
ставнику оснивача, због подноше-
ња оставке; 

 
- Драгославу Николићу, члану, пред-

ставнику запослених, због смрти. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 45. став 4. Закона о 
култури прописано је да чланове 
надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач, а чланом 22. став 1. Закона о 
јавним службама  прописано је да 
надзорни одбор установе именује и 
разрешава оснивач. 
 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.  
 Тачком I Решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Позоришта 
Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ у 
Зајечару,  које је донела Скупштина града 
Зајечара I број: 02-176 од 11.09.2013. 
године, Саша Живић је именован за 
председника Надзорног одбора те 
установе, као представник оснивача. 
Писану оставку поднео је дана 26.05.2016. 
године. 
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 Тачком II Решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Позоришта 
Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ у 
Зајечару,  које је донела Скупштина града 
Зајечара I број: 02-176 од 11.09.2013. 
године, Драгослав Николић је именован за 
члана Надзорног одбора те установе, као 
представник запослених. Именовани је 
преминуо дана 06.05.2015.године. 
 Скупштина Града Зајечара је на 
својој 115. седници констатовала преста-
нак мандата председника и чланова 
Надзорног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ 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: Саши Живићу, 
Позоришту Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару и архиви. 
 
 I број: 02-263/2016 
 У Зајечару, 13.10..2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу 45. став 4. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 
13/2006 и 30/2016-испр.), члана 22. став 1. 
Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/2005-др.закон, 
81/2005-испр. др. закона, 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, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
13.10.2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ  

 
 I  ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбора 
Позоришта Тимочке крајине “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, и то: 
 
  За председника 

- Саша Петровић, представник 
оснивача. 

  
  За члана 

- Мирјана Станојевић, представник 
запослених 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 45. став 4. Закона о култу-
ри прописано је да чланове надзорног 
одбора именује и разрешава оснивач.   
 Чланом 22. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да надзорни 
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.  
 Решењем о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора  Позоришта 
Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару, које је донела Скупштина града 
Зајечара I број: 02-176 од 11.09.2013. 
године, Саша Живић именован је за 
председника Надзорног одбора те 
Установе, као представник оснивача, a 
Драгослав Николић за члана Надзорног 
одбора те Установе, као представник 
запослених.  
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 Саша Живић поднео је писану 
оставку на функцију председника Надзор-
ног одбора Позоришта Тимочке крајине 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару, а Драгос-
лав Николић, досадашњи члан Надзорног 
одбора те установе из реда запослених је 
преминуо. 
 Предлог репрезентативног синди-
ката Позоришта је да се за новог члана 
Надзорног одбора из реда запослених, 
уместо Драгослава Николића именује 
Мирјана Станојевић, која је запослена на 
месту гардеробера те установе.   
  
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: 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: именованима, 
Позоришту Тимочке крајине “Зоран Рад-
миловић”  у Зајечару, Одељењу за лкални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности и архиви. 
 
 
I бр. 02-264/2016 
У Зајечару, 13.10.2016.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу 35. став 2. Закона о 
задужбинама и фондацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011 - др. 
Закон), члана 20. Статута Фондације 
“Зоран Радмиловић” бр.17 од 
29.02.2012.године и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
13.10.2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 

„ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

  I   РАЗРЕШАВА СЕ Данијела 
Новаковић, дужности члана Надзорног 
одбора Фондације „Зоран Радмиловић“ у 
Зајечару, као представник оснивача. 

 
 II   ИМЕНУЈЕ СЕ Славољуб  
Вељковић, за члана Надзорног одбора 
Фондације “Зоран Радмиловић”, као 
представник оснивача. 
 
 III   Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара.“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 35. став 2. Закона о 
задужбинама и фондацијама, између 
осталог, прописано је да се статутом  могу 
предвидети и други органи задужбине и 
фондације. 
 Чланом 20. Статута Фондације, 
између осталог, прописано је да Надзорни 
одбор има 3 члана. Два члана именује 
Скупштина града Зајечара,а једног члана 
именује Позориште Тимоке крајине “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару.  
 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.  
 Данијела Новаковић именована је 
за члана Надзорног одбора Фондације 
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару Решењем 
Скупштине Града Зајечара I број: 02-176 
од 11.09.2013. године.  
 Имајући у виду напред наведенео, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
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 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења.  
 
 Решење доставити именованима, 
Фондацији „Зоран Радмиловић“ у Зајечару  
и архиви. 
 
I бр. 02-265/2016 
У Зајечару, 13.10.2016.године.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 36. и 40. Закона о 
задужбинама и фондацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/2010 и 99/2011 - др. 
Закон), члана 12. Одлуке о оснивању 
Фондације за подстицање рађања деце 
(“Сл. лист општина”, бр. 18/98 и “Сл. лист 
града Зајечара”, бр.3/08-др.Одлука), 
члана 10. став 2. Статута Фондације за 
подстицање рађања деце (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр.1/2012) и члана 39. тачка 10. 
Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 13.10.2016.године, 
донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА  УПРАВНОГ 
ОДБОРА  ФОНДАЦИЈЕ ЗА 

ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ  
 
 

 I     РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
председника Управног одбора Фондације 
за подстицање рађања деце у Зајечару, 
Жаклина Савић Митић, представник  
оснивача. 
 

 II  РАЗРЕШАВА СЕ дужности 
члана Управног одбора Фондације за 
подстицање рађања деце у Зајечару, др 
Мирко Траиловић, представник оснива-
ча. 

 III    ИМЕНУЈЕ СЕ др Мирко 
Траиловић, за председника Управног од-
бора Фондације за подстицање рађања 
деце у Зајечару, као представник оснива-
ча. 
 
 IV    ИМЕНУЈЕ СЕ др Сандра 
Димитријевић, за члана Управног одбора  
Фондације за подстицање рађања деце у 
Зајечару, као представник оснивача. 
 
 V     Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 36. Закона о задужбинама 
и фондацијама, између осталог, 
прописано је да ако оснивачким актом и 
статутом није другачије одређено, 
председника и чланове управног одбора 
задужбине и фондације именује оснивач, 
а чланом 40. истог закона да чланство у 
управном одбору престаје истеком 
мандата, опозивом, оставком, губитком 
пословне способности, у случају смрти и 
другим случајевима утврђеним статутом.  
  Чланом 12. Одлуке о оснивању 
Фондације за подстицање рађања деце 
прописано је да Управни одбор 
сачињавају представници оснивача и 
суоснивача, да се Статутом Фондације 
утврђује састав и број представника 
оснивача и суоснивача, начин избора 
представника оснивача и суоснивача, као 
и да мандат чланова Управног одбора 
траје 4 године. 
 Чланом 10. став 2. Статута 
Фондације прописано је да Управни одбор 
има Председника и 8 чланова које 
именује оснивач, као и да мандат  траје 4 
године. 
 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. 
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 Скупштина града Зајечара донела  
је решење I бр. 02-96 од 04.04.2016. 
године којим је, између осталог, имено-
вала председника и чланове Управног 
одбора Фондације. 
 Напред наведеним решењем, 
Жаклина Савић Митић именована је за 
председника Управног одбора Фондације, 
као представник  оснивача. Због одласка 
у иностранство именована није у 
могућности да обавља функцију на коју је 
именована. 
Из тог разлога предлаже се  именовање 
др Мирка Траиловића, досадашњег члана 
Управног одбора Фондације, на функцију 
председника Управног одбора Фондације, 
као представник оснивача, а др Сандра 
Димитријевић на место члана Управног 
одбора Фондације, као представник 
оснивача. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће града Зајечара утврдило је 
предлог Решења о разрешењу и 
именовању председника и члана Управног 
одбора Фондације за подстицање рађања 
деце у Зајечару, те предлаже Скупштини 
града Зајечара да исти размотри и усвоји.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: 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 именованима, 
Фондацији за подстицање рађања деце, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
 
I бр. 02-261/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 

 На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011,55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС) и 
члана 39. тачка 10. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 ,22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 13.10.2016. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Мићић Зоран и 
Цветковић Владан дужности чланова 
Школског одбора  у Гимназији у Зајечару, 
као представници родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-333 од 20.06.2014. 
године именовала Мићић Зорана и 
Цветковић Владана за чланове Школског 
одбора Гимназије у Зајечару, као 
представнике родитеља.  
 Гимназија у Зајечару доставила је 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности Градс-
ке управе града Зајечара, Одлуку о 
избору чланова из реда Савета родитеља 
за Школски одбор Гимназије бр.551 од 
14.09.2016.године и захтев за разрешење 
чланова школског одбора из реда 
родитеља јер је именованима Мићић 
Зорану и Цветковић Владану престао 
основ по коме су именовани  у Школски 
одбор,  јер њихова деца више нису ђаци 
ове школе. 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
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 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања уста-
нове чине по три представника запос-
лених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, на лични захтев 
члана, као и ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања. 
 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, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина Града Зајечара је одлучила 
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 :Мићић Зорану 
и Цветковић Владану, Гимназији у 
Зајечару и архиви. 
 
 
I број: 02-271/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

  

На основу члана 54. став 2., 10. и 11. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - 
одлука УС), члана 39. тачка 10. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, 
бр. 30/2010), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 13.10.2016. године, 
донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
    О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ Милосављевић 
Ивица и Вукделија Дарко у Школски одбор  
Гимназије у Зајечару, као представници  
родитеља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Законом о основама система 
образовања и васпитања, у члану 54. 
одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова. Школски одбор 
има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по 
трећину чланова предлажу наставничко 
веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.   
 Гимназија у Зајечару, је актом 558 
од 16.09.2016. године, доставила предлог 
Савета родитеља,  као овлашћеног  
предлагача,  за нове чланове Школског 
одбора. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Записник са седнице Савета 
родитеља бр.551 од 14.09.2016.године,  
кao и Извештај Полицијске управе у 
Зајечару, стр. пов. бр. 235-1/5651-/16 од 
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15.09.2016. године, да предложени 
кандидати нису осуђивани за кривична 
дела утврђена  у члану 54. став 10. тач.1. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и предложио кандидате  за 
чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, 
Скупштина Града Зајечара је сходно 
наведеним прописима, одлучила 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 именованима, 
Гимназији у Зајечару и архиви Скупштине 
Града Зајечара. 
 
 
I број 02-272/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња ("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011,55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС ) и 
члана 39. тачка 10. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 13.10.2016. године, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Аполија 
Маринковић и Горан Николић дужности 
чланова Школског одбора  Економско-
трговинске школи у Зајечару, као 
представници родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-331 од 20.06.2014. 
године именовала  Аполију Маринковић, а  
Решењем I број: 02-298 од 19.10.2015. 
године Горана Николића за чланове 
Школског одбора Економско-трговинске 
школе у Зајечару, као представнике 
родитеља.  
 Економско-трговинска школа у 
Зајечару, као овлашћени предлагач, 
покренула је иницијативу за разрешење 
напред наведених чланова органа 
управљања због престанка основа по 
којем су именовани у орган управљања, 
односно да су им деца завршила 
школовање у тој школи. 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају члано-
ви већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања 
установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, на лични захтев 
члана, као и ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања. 
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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, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина Града Зајечара је одлучила 
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: именованима, 
Економско-трговинској школи у Зајечару, 
Одељењу за ЛЕР, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара и архиви. 
 
 
I број: 02-273/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

        СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 54. став 2., 10. и 
11. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење,68/15 и 
62/16 - одлука УС), члана 39. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и ) и члана 192. Закона о општем 
управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 
30/2010 ), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 

ШКОЛЕ У  ЗАЈЕЧАРУ 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ Дејан Божиновић и 
Војислав Вуковић у Школски одбор 
Економско-трговинске школе у Зајечару, 
као представници  родитеља. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  

 Законом о основама система 
образовања и васпитања, у члану 54. 
одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова. Школски одбор 
има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по 
трећину чланова предлажу наставничко 
веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.   
  Економско-трговинска  школа у 
Зајечару, је актом бр. 611-409-01/7 од 
16.09.2016. године, доставила предлог 
Савета родитеља, као овлашћеног 
предлагача, за нове чланове Школског 
одбора ове школе. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Записник Комисије за 
спровођење тајног изјашњавања за избор 
ланова Савета родитеља д 13.09.2016. 
године, Одлуку Савета родитеља број 
611-401/3-01/3 од 13.09.2016. кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару, 
стр.пов.бр.235-1-5650/16 од 15.09.2016. 
године, да предложени кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена  у 
члану 54. став 10. тач.1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и предложио кандидате за 
чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, 
Скупштина града Зајечара је сходно 
наведеним прописима, одлучила као у 
диспозитиву овог решења. 
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  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: именованима, 
Економско-трговинској школи у Зајечару, 
Одељењу за ЛЕР, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара и архиви Скупштине Града 
Зајечара. 
 
I број 02-274/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
    

 ПРЕДСЕДНИК 
 Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - 
одлука УС)  и члана 39. тачка 10. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 
56/13,22/14 и 8/16), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 13.10.2016. 
године, донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Радица Милојко-
вић дужности члана Школског одбора 
Техничке школе у Зајечару, као 
представник родитеља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-337 од 20.06.2014. 
године именовала Радицу Милојковић за 
члана Школског одбора Техничке школе у 
Зајечару, као представника родитеља.  

 Директор Техничкe школе у 
Зајечару доставио је Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара, акт број 02/611-1163 од 
29.09.2016.године са захтевом за 
именовање новог члана Школског одбора 
из реда родитеља, уместо Радице 
Милојковић којој је престао основ по коме 
је именована  у Школски одбор, јер њено 
дете више није ученик ове школе. 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања 
установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 55. став 2. истог Закона 
прописано је да се поступак за 
именовање чланова органа управљања 
покреће најкасније два месеца пре истека 
мандата претходно именованим 
члановима органа управљања.  
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, на лични захтев 
члана, као и ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања. 
 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, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје саглас-
ност на њихове статуте, именује и разре-
шава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина Града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
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 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 непо-
средно или преко поште. 
 
 Решење доставити:  именованој, 
Техничкој школи у Зајечару и архиви. 
 
I број: 02-275/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 54. став 2., 10. и 
11. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.72/09, 52/2011,55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - одлука УС), члана 39. тачка 10. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник РС“, 
бр. 30/2010), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 13.10.2016. године, 
донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ  Валентина Ваљевић 
из Великог Извора,  у Школски одбор 
Техничке школе у Зајечару, као 
представник родитеља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Законом о основама система 
образовања и васпитања, у члану 54. 
одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од 

укупног броја чланова. Школски одбор 
има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по 
трећину чланова предлажу наставничко 
веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.   
  Техничка школа у Зајечару, је 
актом бр.02/611-1163 од 29.09.2016. годи-
не, доставила предлог Савета родитеља, 
као овлашћеног предлагача,  за новог 
члана Школског одбора ове школе. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Извештај Комисије Савета 
родитеља за избор представника 
родитеља за Школски одбор Техничке 
школе од 09.09.2016.године, кao и 
Извештај Полицијске управе у Зајечару, 
стр.пов.бр.235-1-5627/16 од 26.09.2016. 
године, да предложени кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена  у 
члану 54. став 10. тач.1. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и предложио кандидата за 
члана Школског одбора код кога не 
постоје законске сметње за именовање, 
Скупштина Града Зајечара је сходно 
наведеним прописима, одлучила 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 именованој, 
Техничкој школи у Зајечару и архиви 
Скупштине Града Зајечара. 
 
I број 02-276/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење,68/15 и 62/16 - 
одлука УС) и члана 39. тачка 10. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 13.10.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Јасмина Чупер-
кић дужности члана Школског одбора 
Медицинске школе у Зајечару, као 
представник родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-335 од 20.06.2014. 
године именовала Јасмину Чуперкић за 
члана Школског одбора Медицинске  
школе у Зајечару, као представника 
родитеља.  
 Медицинска  школа у Зајечару 
доставила је Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара, Записник са седнице Савета 
родитеља бр.401-03/16 од 28.06.2016. 
године и захтев за разрешење члана 
школског одбора из реда родитеља јер је  
именованој престао основ по ком је 
именована у складу са чл.54 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања. 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 
 

 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања 
установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, на лични захтев 
члана, као и ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања. 
 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, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина Града Зајечара је одлучила 
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: Јасмини 
Чуперкић, Медицинској  школи у Зајечару 
и архиви. 
 
I број: 02-269/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 54. став 2., 10. и 
11. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС",бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење,68/15 и 
62/16 - одлука УС), члана 39. тачка 10. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник 
РС“,бр.30/2010 ), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 13.10.2016. 
године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Слађана Јоковић 
Крстић у Школски одбор Медицинске  
школе у Зајечару, као представник 
родитеља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Законом о основама система 
образовања и васпитања, у члану 54. 
одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова. Школски одбор 
има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по 
трећину чланова предлажу наставничко 
веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.   
 Медицинска  школа у Зајечару, је 
актом бр.538-01/16 од 08.09.2016. године, 
доставила предлог Савета родитеља,  као 
овлашћеног  предлагача,  за новог члана 
Школског одбора. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Записник са седнице Савета 
родитеља бр.401-03/16 од 28.06.2016. 
године,  кao и Извештај Полицијске управе 
у Зајечару, стр.пов.бр.235-1/5096-/16 од 

19.08.2016. године, да предложени 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у члану 54. став 10. тач.1. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и предложио кандидата за 
члана Школског одбора код кога не 
постоје законска сметња за именовање, 
Скупштина Града Зајечара је сходно 
наведеним прописима, одлучила 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 именованој, 
Медицинској  школи у Зајечару и архиви 
Скупштине Града Зајечара. 
 
 
I број 02-270/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 54. став 2., 3. и 
12. и члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011, 55/2013, 68/15 и 62/16- Одлука 
Уставног суда) и члана 39. тачка 10. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 13.10.2016. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЉУБА НЕШИЋ“ У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 I   РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана школског одбора ОШ „Љуба 
Нешић“ у Зајечару, чланови:   
 

- Јасмина Сантрач, представник 
локалне самоуправе и 

- Виолета Галик, представник 
родитеља. 

  
  II     ИМЕНУЈУ СЕ у  Школски 
одбор ОШ „Љуба Нешић“ у Зајечару, 
чланови; 
 

- Виолета Галик, представник 
локалне самоуправе и 

- Снежана Радуловић, представник 
родитеља. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-323 од 20.06.2014. 
године именовала у Школски одбор ОШ 
„Љуба Нешић“ у Зајечару, Јасмину 
Сантрач као представника локалне 
самоуправе и Вилету Галик као 
представника родитеља.    
 Директорка ОШ „Љуба Нешић“ у 
Зајечару, доставила је Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара, предлог за разрешење 
број 1094 од 05.09.2016. године Јасмине 
Сантрач, члана Школског одбора те 
школе, као представника локалне 
самоуправе, из разлога што је поднела 
оставку и Виолете Галик, члана Школског 
одбора те школе, као представника 
родитеља из разлога што је престао 
основ по ком је именована у складу са чл. 
54 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно што је 
њено дете завршило 8. разред и више 
није ученик те школе. Уз предлог, школа је 
доставила Записник са седнице Савета 
родитеља  број 994 од 31.08.2016.године 

на којој је донета Одлука да се за члана 
школског одбора из реда родитеља 
предложи Снежана Радуловић.  
 Овлашћени предлагач спровео је 
поступак у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и за 
члана Школског одбора предложио 
кандидата  код кога не постоји законска 
сметња за именовање, 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања 
установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, на лични захтев 
члана, као и ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања. 
 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, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
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. 
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 Решење доставити: именованима, 
ОШ „Љуба Нешић“ у Зајечару, Одељењу 
за локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности  и архиви. 
 
I број: 02-268/2016 
У Зајечару, 13.10.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 15, став 1, тачка 
12. и члана 110. Закона о ванредним 
ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 
111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 3, 
тачке 12. и члана 23. Одлуке о 
организацији и функционисању цивилне 
заштите на територији града Зајечара 
(“Службени лист Града Зајечара”, број 
31/2014), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 10.10.2016. године 
доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављању сирена, уређаја и других 

средстава за јавно узбуњивање  
на територији града Зајечара 

 
I 

 
 Овим Решењем се одређују 
локације на којима су постављене сирене, 
дужности власника објеката – локација на 
којима се налазе сирене и обавезе Града 
Зајечара и других правних лица у погледу 
инсталирања, деинсталирања, дислока-
ције, одржавања, приступа сиренама и 
регулишу сва друга питања од значаја за 
инсталирање, одржавање и руковање 
сиренама за узбуњивање.  
 

II 
 
 Сирене за узбуњивање су 
постављене на следећим локацијама: 
 

 

Ред. 
бр. 

Врста сирене и 
тип 

Објекат на коме је 
сирена постављена

Адреса постављања 
сирене 

Правно лице – 
власник објекта 
на коме је сирена 

постављена 

Број сирена 
на објекту 
поставља-

ња 

1. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров зграде 
„Србијашуме“ 

Николе Пашића бб 
Зајечар 

ЈП „Србијашуме“ 1 

2. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров зграде Фабрике 
порцелана 

Железничка улица 
Зајечар 

Фабрика порце-
лана у стечају 

1 

3. 
Електронска 
сирена ДПУ/ЗА 

Кров зграде Фабрике 
порцелана 

Железничка улица 
Зајечар 

Фабрика порце-
лана у стечају 

1 

4. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров зграде Основног 
суда 

Трг ослобођења 
Зајечар 

Основни суд 
Зајечар 

1 

5. 
Електронска 
сирена ДПУ/ЗА 

Кров зграде Основног 
суда 

Трг ослобођења 
Зајечар 

Основни суд 
Зајечар 

1 

6. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров фабричке хале 
„Тимочанка“ 

Хајдук Вељкова бб 
Зајечар 

Град Зајечар 1 

7. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

На решеткастом 
стубу 

Тимочки кеј Зајечар  1 

8. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Објекат трафостани-
це код OMW пумпе 

Станоја Гачића бб 
Зајечар 

Електродисти-
буција Зајечар 

1 

9. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

улица 29. новембар 
Зајечар 

ОШ „Ђура Јакшић“ 1 

10. 
Електронска 
сирена ДПУ/ЗА 

Кров ОШ „Ђура 
Јакшић“ 

улица 29. новембар 
Зајечар 

ОШ „Ђура Јакшић“ 1 

11. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Решеткасти стуб 
поред салона 
намештаја „Далас“ 

Николе Пашића бб 
Зајечар (на излазу 
према Параћину) 

Салон намештаја 
„Далас“ 

1 
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Ред. 
бр. 

Врста сирене и 
тип 

Објекат на коме је 
сирена постављена

Адреса постављања 
сирене 

Правно лице – 
власник објекта 
на коме је сирена 

постављена 

Број сирена 
на објекту 
поставља-

ња 

12. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Трафостаница код 
Млекаре 

Милоша Обилића бб 
Зајечар 

Електродисти-
буција Зајечар 

1 

13. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров зграде 
„Омладински центар“ 

Угао улица 7. сеп-
тембра и Љубе 
Нешића, Зајечар 

Омладински центар 1 

14. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров стамбене зграде
Насеље Влачић  
К-2, Зајечар 

Стамбена зграда  
К-2 

1 

15. 
Електронска 
сирена ДПУ/ЗА 

Кров стамбене зграде
Насеље Влачић  
К-2, Зајечар 

Стамбена зграда  
К-2 

1 

16. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Решеткасти стуб у 
Фабрици кристала 

Црвене армије бб, 
Зајечар 

Фабрика кристала 1 

17. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Решеткасти стуб у 
Фабрици каблова 

Неготински пут бб, 
Зајечар 

TF KABLE  
Фабрика каблова 
Зајечар 

1 

18. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Кров ФМТ у Звездану 
Стражиловска 57 За-
јечар (атар приград-
ског насеља Звездан)

Фабрика мерних 
трансформатора 
Звездан 

1 

19. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Објекат бране на 
Грлишком језеру 

Село Грлиште  
ЈКП „Водовод“ 
Зајечар 

1 

20. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Зграда месне 
заједнице 

Приградско насеље 
Грљан 

Град Зајечар 1 

21. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Управна зграда 
пољопривредног 
добра Салаш 

Салаш 
Пољопривредно 
добро Салаш 

1 

22. 
Електрична 
сирена ЕЦ-80 

Управна зграда 
рудника „Србокварц“ 

Рготина Рудник „Србокварц“ 1 

 
Сирене су двопаричном телефонском 
везом повезане са централним уређајем у 
Оперативном центру 112 Одељења за 
ванредне ситуације Зајечар, у улици 
Светозара Марковића број 6 у систем 
централног управљања. 
 У систему централном управљања 
нису следеће сирене: Грљан, Салаш, 
Рготина и Грлишко језеро.  
 Сирене у Грљану, Салаши и 
Рготини се укључују ручно по сигналу – 
наредби  Оперативног центра 112. 
 Сирена на Грлишком језеру је под 
управом ЈКП „Водовод“ Зајечар и служи за 
узбуњивање у случају опасности 
узроковане стањем на акумулацији 
„Грлиште“. ЈКП „Водовод“ Зајечар је у 
обавези да ову сирену за узбуњивање 
одржава у функционалном стању. 

 

III 
 

 Власници пословних, стамбених и 
других зграда и објеката дужни су да 
омогуће инсталирање сирена и других 
одговарајућих уређаја и средстава 
система осматрања, раног упозоравања, 
обавештавања и узбуњивања, као и 
неометан приступ местима постављања 
сирена и других уређаја и инсталација 
ради њихове провере исправности, 
комплетности и функционалности и 
њиховог одржавања, уз уважавање мера 
заштите људи и животне средине. 
 

IV 
 

 Привредна друштва за дистрибу-
цију електричне енергије дужна су да 
обезбеде непрекидно снабдевање елек-
тричном енергијом сирена и других уре-
ђаја и инсталација система  осматрања, 
раног упозоравања, обавештавања и 
узбуњивања. 
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V 

 
 Јединица локалне самоуправе 
града Зајечара, преко својих органа, у 
обавези је да набавља, поставља и 
одржава сирене и друга средства за 
узбуњивање у оквиру јединственог систе-
ма јавног узбуњивања у Републици 
Србији, а у складу са Законом о ванред-
ним ситуацијама, Проценом угрожености, 
акустичком студијом и другим прописима 
и општим актима. 
 
 Јединица локалне самоуправе 
града Зајечара, преко својих органа, у 
обавези је да учествује у изради Студије 
покривености система јавног узбуњивања 
на територији града. 
 

VI 
 
 Системом за узбуњивање на тери-
торији града Зајечара управља Одељење 
за ванредне ситуације Зајечар, као 
организацијски део Сектора за ванредне 
ситуације МУП-а Републике Србије. 
 

VII 
 

 Без писмене сагласности Града 
Зајечара и Одељења за ванредне 
ситуације Зајечар правна лица, на чијим 
објектима се налазе постављене сирене, 
не могу искључивати – прекидати 
електронапајање истих и телефонску везу, 
нити стављати исте ван функције.  

 Уколико правно лице   због указане 
потребе, а на основу сагласности из става 
1. овог члана, стави сирену фан функције, 
у обавези је да након обављеног посла, 
због кога је сирена стављена ван 
функције, исту о свом трошку врати у 
функционално стање. 
 Правна лица, на чијим објектима 
се налазе постављене сирене, не могу 
изводити никакве радове на сиренама и 
другим уређајима и инсталацијама 
система за узбуњивање. 

 
VIII 

 
 Ово Решење ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара“. 

 
Упутство о правном леку: Против овог 
решења може се изјавити жалба 
Министарству унутрашњих послова – 
Сектору за ванредне ситуације у 
Београду, путем овог органа. Жалба се 
предаје у писменој форми, у три 
примерка, без обавезе плаћања таксе. 
 
 
III број 02-251/16 
У Зајечару, 10.10.2016. године 
 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Велимир Огњеновић, с.р. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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