
 
 
 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) За-
кона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник 
РС”, број 129/07 и 83/2014-др. закон),  чла-
на 39. Став 1. тачка 16. Статута града За-
јечара („Сл. лист града Зајечара“ број 1/08, 
3/08-испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 
8/16), по претходно прибављеном 
Мишљењу Министарства финансија-
Управа за јавни дуг број: 401-1496/2016-
001 од 11.10.2016. године, Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној дана 
09.11.2016. године доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 Град Зајечар, задужује се за 
рефинансирње задужења према креди-
тору Banca Intesa AD Beograd, у износу од 
294.705.000,00 динара. 
 

Члан 2.  
 

 Овлашћује се Велимир Огњеновић, 
Градоначелник града Зајечара да закључи 
уговор са банком о кредиту за 
рефинансирање из чл. 1. ове Одлуке. 
 

Члан 3.  
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 
Зајечара”. 
 
I број 400-61/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК   
Стефан Занков, с.р.   

 
 На основу члана 41. став 3., 44а 
став 1. и 44а став 2. тачка 1. Закона о 
култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 
13/2016 и 30/2016-испр.), 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 гада 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 09.11.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА 

УПРАВНОГ ОДБОРА  ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ 

ЗАЈЕЧАР  
 

 Бобан Ђорђевић, као представ-
ник оснивача, РАЗРЕШАВА СЕ на лични 
захтев са места председника Управног 
одбора Историјског архива „Тимочка 
Крајина“ Зајечар. 
 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 да чланове 
управног одбора именује и разрешава 
оснивач, из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности, 
чланом 44а став 1. истог Закона, 
прописано је да дужност члана управног 
одбора установе престаје истеком 
мандата и разрешењем, а ставом 2. тачка 
1. истог члана овог Закона, прописано је 
да ће Оснивач установе разрешити члана 
управног одбора пре истека мандата на 
лични захтев. 
 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 саглас-
ност на њихове статуте, именује и разре-
шава школске одборе, у складу са 
законом.  
 Бобан Ђорђевић именован је за 
председника Управног одбора Историјског 
архива „Тимочка Крајина“ Зајечар, 
Решењем Скупштине града Зајечара I 
број: 02-487 од 11.12.2014. године. 
  Бобан Ђорђевић поднео је дана 
24.10.2016. године неопозиву оставку на 
место председника  Управног одбора 
Историјског архива „Тимочка Крајина“ 
Зајечар. 
 Скупштина града Зајечара је на 
својој 116. седници констатовала да је 
Бобан Ђорђевић у складу са чланом 44а 
став 2. тачка 1. Закона о култури, 
разрешен на лични захтев са места  
председника Управног одбора  Историј-
ског архива „Тимочка Крајина“ 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, 
Историјском архиву „Тимочка Крајина“ у 
Зајечару и архиви. 
 
 
I број: 02-296/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 

 На основу 41. став 3. и 4. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 
13/2006 и 30/2016-испр.), члана 20. 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 
09.11.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА   
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА 

КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР  
 

 I  ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, и то: 
 
За председника 
-   Јелица Илић, представник оснивача. 
  
За члана 
- Сузана Томић, представник оснивача. 
. 
 II   Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 41. став 3. и 4. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, а да председника 
управног одбора именује оснивач из реда 
чланова управног одбора.   
 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.  
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 Решењем о именовању председ-
ника Управног одбора Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар, које је донела 
Скупштина града Зајечара I број: 02-487 
од 11.12.2014. године, Бобан Ђорђевић 
именован је за председника Управног 
одбора те Установе, као представник 
оснивача.  
 Решењем Скупштине града 
Зајечара I број: 02-334/2015 од 17.12.2015. 
године, утврђено је да Ивану Алексићу 
престаје мандат  члана Управног одбора 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, ка представника снивача, због 
смрти. 
 Бобан Ђорђевић поднео је писану 
оставку на функцију председника Управ-
ног одбора Историјског архива „Тимочка 
крајина“ Зајечар. 
 
 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, 
Историјском архиву „Тимочка крајина“ 
Зајечар  у Зајечару, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности и архиви. 
 
I бр. 02-297/2016 
У Зајечару, 09.11.2016.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

 
 
 
 
 
 

 На основу члана 54. став 2. и 3. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о осно-
вама 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. став 1. тачка 10. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајеча-ра", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 09.11.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЉУБИЦА 
РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ЗАЈЕЧАР 

 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности 
члана Школског одбора ОШ „Љубица 
Радосављевић Нада“  из Зајечара,   и то: 
- Миодраг Михајловић, као представник 

родитеља. 
- Иван Стојановић, као представник 

локалне самоуправе 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-324 од 20.06.2014. 
године именовала Миодрага Михајловића 
за члана Школског одбора ОШ „Љубица 
Радосављевић Нада“ из Зајечара  као 
представника родитеља, а решењем I 
број: 02-325 од 20.06.2014. године је 
именовала Ивана Стојановића, за члана 
Школског одбора Основне школе "Љубица 
Радосављевић Нада" у Зајечару, као 
представника локалне самоуправе.  
 ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ 
из Зајечара доставила је Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара, извод из Записника са 
седнице Савета родитеља  од 18.10.2016. 
године и захтев за разрешење члана 
школског одбора из реда родитеља јер је  
именованом  престао основ по ком је 
именован у складу са чл.54 Закона о 
основама система образовања и 
васпитања. Члан школског одбора Иван 
Стојановић као представник локалне 
самоуправе, поднео је оставку.  
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 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 устано-
ве чине по три представника запослених, 
родитеља и јединице локалне самоу-
праве. 
 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: Миодрагу 
Михајловићу, Ивану Стојановићу, ОШ „Љу-
бица Радосављевић Нада“ из Зајечара, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви. 
 
I број: 02-298/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 54. став 2.,3 10,11 
и 12. 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 09.11.2016. године, 
донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОШ „ЉУБИЦА 
РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ ЗАЈЕЧАР 

 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ из 
Зајечара,  и то:  
 
 
- Немања Вукадиновић, као представ-

ник родитеља. 
- Драгана Петровић, као представник 

локалне самоуправе. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разреша-
ва скупштина јединице локалне самоуп-
раве, а председника бирају чланови већи-
ном гласова од укупног броја чланова 
органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања устано-
ве чине по три представника запослених, 
родитеља и јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 54. став 10. истог Закона 
прописано је између осталог да чланове 
органа управљања из реда родитеља 
предлаже савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 
 Чланом 54. став 11. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 54. став 12. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 54. став 15. истог Закона 
прописано је да је решење о именовању, 
односно разрешењу органа управљања-
коначно у управном поступку.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. Ста-
тута Града Зајечара прописано је да Скуп-
штина 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. 
 ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ 
из Зајечара, је актом бр.925 од 
24.10.2016. године, доставила предлог 
Савета родитеља,  као овлашћеног  пред-
лагача,  за новог члана Школског одбора. 
   Уз наведени акт, Школа је прило-
жила извод из  Записника са седнице 
Савета родитеља од 18.10.2016. године,  
кao и Извештај Полицијске управе у Заје-
чару, стр. пов. бр. 235-1/6511-/16 од 
20.10.2016. године, да предложени канди-
дат није осуђиван за кривична дела 
утврђена  у члану 54. став 10. тач.1. Зако-
на о основама система образовања и 
васпитања. 

 Градско веће Града Зајечара 
предложило је за новог члана Школског 
одбора ОШ „Љубицa Радосављевић 
Нада“ у Зајечару,  Драгану Петровић из 
Зајечара,  као представника јединице 
локалне самоуправе, уместо Ивана 
Стојановића, такође представника једини-
це локалне самоуправе.  
 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: именованом, 
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“  из 
Зајечара, Одељењу за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности  
и архиви Скупштине Града Зајечара. 
 
 
I број 02-299/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. 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 09.11.2016. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

   О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ САЛАШ 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Кенеди Новако-
вић дужности члана Школског одбора ОШ 
„Јован Јовановић Змај“ у Салашу,  као 
представник родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-327 од 20.06.2014. 
године именовала Кенедија Новаковића 
за члана Школског одбора ОШ „Јован 
Јовановић Змај“ у Салашу  као 
представника родитеља.   
 ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Салашу  доставила је Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара, Записник са седнице 
Савета родитеља бр.551 од 
13.09.2016.године и захтев за разрешење 
члана школског одбора из реда родитеља 
јер је  именованом  престао основ по ком 
је именован 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. Ста-
тута Града Зајечара прописано је да Скуп-
штина 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: Кенедију 
Новаковићу, ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Салашу  и архиви. 
 

I број: 02-302/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. 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 – аутен-
тично 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 
09.11.2016. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ 

ЗМАЈ“ САЛАШ 
                                                                          
 ИМЕНУЈУ СЕ  Саша Пандуревић  у 
Школски одбор ОШ „Јован Јовановић Змај 
“ у Салашу,   као представник родитеља. 
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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 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.   
 ОШ „Јован Јовановић Змај“ у 
Салашу, је актом бр.4546 од 25.10.2016. 
године, доставила предлог Савета роди-
теља,  као овлашћеног  предлагача,  за 
новог члана Школског одбора. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Записник са седнице Савета 
родитеља бр.551 од 13.09.2016.године,  
кao и Извештај Полицијске управе у 
Зајечару, стр. пов. бр. 235-1/5620-/16 од 
20.10.2016. године, да предложени канди-
дат није осуђиван за кривична дела ут-
врђена  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: именованом, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Салашу и 
архиви Скупштине Града Зајечара. 
 
I број 02-303/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. године 
 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о осно-
вама 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 09.11.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ „15.МАЈ“ МАЛИ 
ЈАСЕНОВАЦ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Каролина 
Марковић дужности члана Школског 
одбора ОШ „15.мај“ у Малом Јасеновцу,  
као представник родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-307 од 20.06.2014. 
године именовала Каролину Марковић  за 
члана Школског одбора ОШ „15.мај“ у 
Малом Јасеновцу као представника 
родитеља.   
 ОШ „15.мај“ у Малом Јасеновцу 
доставила је Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара, Записник са седнице Савета 
родитеља од 24.06.2016.године и захтев 
за разрешење члана школског одбора из 
реда родитеља јер је  именованом  
престао основ по ком је именован у 
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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: Каролини Мар-
ковић, ОШ „15.мај“ у Малом Јасеновцу  и 
архиви. 
 

I број: 02-300/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 54. став 2., 10. и 
11. Закона о основама система образо-
вања 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 Зајеч-
ара", 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 09.11.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОШ „15.МАЈ“ МАЛИ 
ЈАСЕНОВАЦ 

 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Првуловић Сања у 
Школски одбор ОШ „15.мај“ у Малом 
Јасеновцу, 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 бира-
ју чланови већином гласова од укупног 
броја чланова. Школски одбор има 9 
чланова, од којих су трећина представ-
ници локалне самоуправе, а по трећину 
чланова предлажу наставничко веће и 
савет родитеља школе тајним изјашњава-
њем. Чланом 54. у ставу 11. је одређено 
да скупштина јединице локалне самоупра-
ве одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.   
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 ОШ „15.мај“ у Малом Јасеновцу, је 
актом бр. 303 од 06.10.2016. године, 
доставила предлог Савета родитеља,  као 
овлашћеног  предлагача,  за новог члана 
Школског одбора. 
   Уз наведени акт, Школа је приложи-
ла извод из Записника са седнице Савета 
родитеља од 24.06.2016.године,  кao и 
Извештај Полицијске управе у Зајечару, 
стр. пов. бр. 235-1/6021-/16 од 29.09.2016. 
године, да предложени кандидат није осу-
ђиван 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, 
ОШ „15.мај“ у Малом Јасеновцу и архиви 
Скупштине Града Зајечара. 
 
I број 02-301/2016 
У Зајечару, 09.11.2016. године 
 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 12. став 1. и 4. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара",  бр. 29/13, 
31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће града 
Зајечара на седници, одржаној  
07.11.2016. године, донело је 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ИЗАБРАНИХ И 
ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

    Члан 3. Правилника о условима и 
начину коришћења мобилних телефона 
изабраних и постављених лица у 
органима града Зајечара III бр. 110-14/13 
од 18.10.2013.године ( у даљем тексту: 
Правилник),  мења се и гласи: 
 „Трошкови коришћења мобилног 
телефона, који се плаћају на терет буџета 
града Зајечара утврђују се у месечном 
износу без ПДВ-а и без пореза на 
употребу мобилног телефона у висини: 

1. за градоначелника и председника 
Скупштине града Зајечара у износу 
од 10.000,00 динара по телефону; 

2. за заменика  градоначелника и  
заменика председника Скупштине 
града Зајечара у износу од 
5.000,00 динара по телефону; 

3. за остала изабрана  и постављена 
лица из члана 2. овог Правилника у 
износу од 1.000,00 динара. 

 

Изузетно, дозвољени месечни износ 
трошкова коришћења мобилног телефона 
може износити више од износа утврђеног 
у ставу 1. овог члана, на основу посебног 
решења градоначелника или заменика  
градоначелника.“ 
 

Члан 2. 
 

 Остале одредбе Правилника остају 
на правној снази. 
 

Члан 3. 
 

 Овај Правилник о измени Правил-
ника о условима и начину коришћења 
мобилних телефона ступа на правну снагу 
осмог дана од објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“ 
 
III бр. 110-12/16  
У Зајечару, 07.11.2016.године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Др Мирко Николић, с.р. 
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На основу члана 76.став 2.Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), а у вези члана 5.Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр.48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 
79/05, 81/05, 83/05 и 23/13-Одлука УС) и члана 24.Одлуке о Градској управи града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.51/14 и 9/16), начелник Градске управе града 
Зајечара, доноси  

 
 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.15/16 и 26/16), (у даљем 
тексту: Правилник), у члану 43.Правилника, у тачки 1)Одсек за опште и матичне 
послове  став 4.(4.Радно место), мења се и гласи: 

 
4.Радно место: 

МАТИЧАР ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЗАЈЕЧАР 
Назив звања виши сарадник / виши референт-у складу са Законoм о 

матичним књигама 
Шифра радног места А 100400 / А 100600-у складу са Законом о матичним 

књигама 
Ознака групе, подгрупе 
Радног места 

А/А10/04 / А/А10/06-у складу Законом о матичним књигама 

 
 
 
 
 
Захтевана стручна спрема 

VI степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање три године; 
Матичари и заменици матичара који на дан ступања на 
снагу Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“, бр. 
20/09 и 145/14) немају законом прописано образовање 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од дана 
почетка примене овог Закона   

 
Захтевана додатна знања/ 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен посебни стручни испит за матичара, овлашћење 
за обављање послова матичара 

Захтевано радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци 
Број извршилаца 1 
Општи опис посла: 
Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Сачињава извештај о рођењу, 
венчању и смрти. Сачињава записник о признању очинства. Пружа податке за бирачки списак 
и војну евиденцију. Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана. Обавља 
законом предвиђене послове око закључења  брака. Води регистре матичних књига и 
дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Чува документацију и одговара за 
законито вођење матичних књига. Обавља послове грађанских стања и друге послове по 
налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и начелника 
Градске управе. 
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Став 5. (5.Радно место) мења се и гласи: 

  
5.Радно место: 

ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЗАЈЕЧАР 
Назив звања виши сарадник / виши референт-у складу са Законом о 

матичним књигама 
Шифра радног места А 100400 / А 100600-у складу са Законом о матичним 

књигама 
Ознака групе, подгрупе 
Радног места 

А/А10/04 / А/А10/06-у складу са Законом о матичним 
књигама 

 
 
 
 
 
Захтевана стручна спрема 

VI степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање три године;  
Матичари и заменици матичара који на дан ступања на 
снагу Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“, бр. 
20/09 и 145/14) немају законом прописано образовање 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од дана 
почетка примене овог Закона  

 
Захтевана додатна знања/ 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен посебни стручни испит за матичара, овлашћење 
за обављање послова матичара 

Захтевано радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци 
Број извршилаца 7 
Општи опис посла: 
Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Сачињава извештај о рођењу, 
венчању и смрти. Сачињава записник о признању очинства. Пружа податке за бирачки списак 
и војну евиденцију. Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана. Обавља 
законом предвиђене послове око закључења  брака. Води регистре матичних књига и 
дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Чува документацију и одговара за 
законито вођење матичних књига. Обавља послове грађанских стања и друге послове по 
налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и начелника 
Градске управе. 
 
Став 6. (6.Радно место) мења се и гласи: 
 

6.Радно место: 
ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЗАЈЕЧАР, ЗА ПОСЛОВЕ ИЗДАВАЊА 

ИЗВОДА И УВЕРЕЊА ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА У ГРАДСКОМ ИНФОРМАТИВНО-УСЛУЖНОМ 
ЦЕНТРУ 

Назив звања виши сарадник / виши референт-у складу са Законом о 
матичним књигама 

Шифра радног места А 100400 / А 100600-у складу са Законом о матичним 
књигама 

Ознака групе, подгрупе 
Радног места 

А/А10/04 / А/А10/06-у складу са Законом о матичним 
књигама 

 
 
 
 
 
Захтевана стручна спрема 

VI степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање три године, 
Матичари и заменици матичара који на дан ступања на 
снагу Закона о матичним књигама(„Сл. гласник РС“, бр. 
20/09 и 145/14) немају законом прописано образовање 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од дана 
почетка примене овог Закона  
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Захтевана додатна знања/ 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен посебни стручни испит за матичара, овлашћење 
за обављање послова матичара 

Захтевано радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци 
Број извршилаца 1 
Општи опис посла: 
Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Сачињава извештај о рођењу, венча-
њу и смрти. Сачињава записник о признању очинства. Пружа податке за бирачки списак и вој-
ну евиденцију. Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана. Обавља зако-
ном предвиђене послове око закључења брака. Води регистре матичних књига и дупликат 
матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Чува документацију и одговара за законито вође-
ње матичних књига. Обавља послове грађанских стања и друге послове по налогу шефа Од-
сека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и начелника Градске управе. 
 

Став 7. (7.Радно место) мења се и гласи: 
 

7.Радно место: 
ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА БИРАЧКОГ СПИСКА И ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО 

ПОДРУЧЈЕ ЗАЈЕЧАР 
Назив звања виши сарадник / виши референт-у складу са Законом о 

матичним књигама 
Шифра радног места А 100400 / А 100600-у складу са Законом о матичним 

књигама 
Ознака групе, подгрупе 
Радног места 

А/А10/04 / А/А10/06-у складу са Законом о матичним 
књигама 

 
 
 
 
 
Захтевана стручна спрема 

VI степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање три године;  
Матичари и заменици матичара који на дан ступања на 
снагу Закона о матичним књигама(„Сл.гласник РС“, бр. 
20/09 и 145/14) немају законом прописано образовање 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од дана 
почетка примене овог Закона.  

 
Захтевана додатна знања/ 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен посебни стручни испит за матичара, овлашћење 
за обављање послова матичара 

Захтевано радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци 
Број извршилаца 1 
Општи опис посла: 
Обавља послове везане за јединствени и опсебне  бирачке спискове; води бирачки списак у 
електронском облику као део јединственог бирачког списка безе грађана; ажурира бирачки 
списак- сарађује са ПУ Зајечар, МУП РС, Центром за социјални рад Зајечар и проверава 
ажурност података на терену; води рачуна о обухвату улица и кућних бројева по бирачким 
местима, ажурира промене код постојећих инових  бирачких места; врши увид и исправке у 
архивама  брисања и промена у бирачком списку; упоређује податке са адресним системом ГЗ 
и надлежном службом у граду; одређује припадност БМ изборним јединицама; врши 
отварање, исправке и брисање ИЈ; ради у апликацији градских избора око уписа кандидата, 
исправке и одређивања редоследа кандидата по ИЈ; врши верификацију потписа бирача ради 
израде резултата по ИЈ и БМ; издаје уверења о подацима о којима води службену евиденцију;  
Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Сачињава извештај о рођењу, 
венчању и смрти. Сачињава записник о признању очинства. Пружа податке за бирачки списак 
и војну евиденцију. Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана. Обавља 
законом предвиђене послове око закључења  брака. Сачињава смртовнице, води регистре 
матичних књига и дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Чува документацију и 
одговара за законито вођење матичних књига. Обавља послове грађанских стања и друге 
послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и 
начелника Градске управе. 
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Члан 2. 

 
У члану 43. Правилника, у тачки 2) Одсек за послове месних заједница, месних 

канцеларија и изборна права, став 3.(3.Радно место) мења се и гласи  
 

3.Радно место: 
ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ-МАТИЧАР 

Назив звања виши сарадник / виши референт-у складу са Законом о 
матичним књигама 

Шифра радног места А 100400 / А 100600-у складу са Законом о матичним 
књигама 

Ознака групе, подгрупе 
Радног места 

А/А10/04 / А/А10/06-у складу са Законом о матичним 
књигама 

 
 
 
 
 
Захтевана стручна спрема 

VI степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање три године;  
Матичари и заменици матичара који на дан ступања на 
снагу Закона о матичним књигама („Сл.гласник РС“, бр. 
20/09 и 145/14) немају законом прописано образовање 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од дана 
почетка примене овог Закона  

 
Захтевана додатна знања/ 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен посебни стручни испит за матичара, овлашћење 
за обављање послова матичара 

Захтевано радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци 
Број извршилаца 2 
Општи опис посла: 
Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Сачињава извештај о рођењу, 
венчању и смрти. Сачињава записник о признању очинства. Пружа податке за бирачки списак 
и војну евиденцију. Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана. Обавља 
законом предвиђене послове око закључења  брака. Сачињава смртовнице, води регистре 
матичних књига и дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Чува документацију и 
одговара за законито вођење матичних књига. Обавља послове грађанских стања и друге 
послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и 
начелника Градске управе. Врши пријем поднесака за Градску управу и оверу преписа, 
потписа и рукописа. Обавља послове за потребе месних заједница утврђене Одлуком о 
организацији и делокругу месних канцеларија и Статутом месне заједнице. Издаје уверења о 
којима води службену евиденцију као и друга уверења у складу са законом. Врши послове за 
потребе народне одбране, доставља податке за ажурирање бирачких спискова  за подручје 
месне канцеларије. Пружа помоћ органима Градске управе у прикупљању података од значаја 
за рад тих органа. Организује  обављање послова доставе који се врше преко месних 
канцеларија. Обавља и друге послове од значаја за рад органа локалне самоуправе, по 
налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и начелника 
Градске управе. 
 
Став 4. (4.Радно место) мења се и гласи: 

 
4.Радно место: 

ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ- ЗАМЕНИК МАТИЧАРА 
Назив звања виши сарадник / виши референт-у складу са Законом о 

матичним књигама 
Шифра радног места А 100400 / А 100600-у складу са Законом о матичним 

књигама 
Ознака групе, подгрупе 
Радног места 

А/А10/04 / А/А10/06-у складу са Законом о матичним 
књигама 



14 СТРАНА   БРОЈ 33  SLU@BENI LIST 09. НОВЕМБАР  2016.  

 
 
 
 
 
 
Захтевана стручна спрема 

VI степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање три године;  
Матичари и заменици матичара који на дан ступања на 
снагу Закона о матичним књигама(„Сл.гласник РС“, бр. 
20/09 и 145/14) немају законом прописано образовање 
настављају да обављају послове ако положе посебан 
стручни испит за матичара у року од три године од дана 
почетка примене овог Закона  

 
Захтевана додатна знања/ 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне управе, 
положен посебни стручни испит за матичара, овлашћење 
за обављање послова матичара 

Захтевано радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци 
Број извршилаца 2 
Општи опис посла: 
Врши упис у матичне књиге рођених, венчаних и умрлих. Сачињава извештај о рођењу, 
венчању и смрти. Сачињава записник о признању очинства. Пружа податке за бирачки списак 
и војну евиденцију. Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана. Обавља 
законом предвиђене послове око закључења  брака. Сачињава смртовнице, води регистре 
матичних књига и дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих. Чува документацију и 
одговара за законито вођење матичних књига. Обавља послове грађанских стања и друге 
послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и 
начелника Градске управе. Врши пријем поднесака за Градску управу и оверу преписа, 
потписа и рукописа. Обавља послове за потребе месних заједница утврђене Одлуком о 
организацији и делокругу месних канцеларија и Статутом месне заједнице. Издаје уверења о 
којима води службену евиденцију као и друга уверења у складу са законом. Врши послове за 
потребе народне одбране, доставља податке за ажурирање бирачких спискова  за подручје 
месне канцеларије. Пружа помоћ органима Градске управе у прикупљању података од значаја 
за рад тих органа. Организује  обављање послова доставе који се врше преко месних 
канцеларија. Обавља и друге послове од значаја за рад органа локалне самоуправе, по 
налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске управе и начелника 
Градске управе. 

 
Члан 3. 

 
Овај Правилник ступа на снагу по прибављеној сагласности Градског већа града 

Зајечара, 8 (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
IV број: 110- 11/2016,  
У Зајечару  24. октобар 2016.године 

 
 

НАЧЕЛНИК  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Гордана Огњановић  
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