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На основу члана 56. Статута града 

Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/2008, 
20/2009,21/2011, 56/2013, 22/2014 и 8/2016) 
градоначелник града Зајечара доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о техничкој исправци грешке 

 
I 
 

У Одлуци о оснивању Буџетске 
инспекције града Зајечара (II бр.011-52/2016 
од 15.04.2016.год.) врши се техничка исправка 
грешке тако што у члану 9. уместо броја „60“ 
треба да стоји број „32“. 

 
II 
 

Закључак објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
II број: 011-52/2016-1 
У Зајечару, 12.05.2016.год. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 
На основу члана 56. Статута града 

Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/2008, 
20/2009,21/2011, 56/2013, 22/2014 и 8/2016) 
градоначелник града Зајечара доноси 
 

ЗАКЉУЧАК 
о техничкој исправци грешке 

 
I 
 

У Одлуци о образовању Службе за 
интерну ревизију града Зајечара (II бр.011-
53/2016 од 19.04.2016.год.) врши се техничка 
исправка грешке тако што у члану 7. уместо 
броја „60“ треба да стоји број „32“. 

 
II 
 

Закључак објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
II број: 011-53/2016-1 
У Зајечару, 12.05.2016.год. 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

 
 

 
 
 

На основу члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара („Сл.  лист 
града Зајечара“, бр.29/2013, 31/2013 и 
51/2014) и члана 39.-42. Закона о Агенцији за 
борбу против корупције („Сл.гласник РС“, бр. 
97/2008, 53/2010, 66/2011 – одлука УС, 
67/2013 – одлука УС, 112/2013 – аутентично 
тумачење и 8/2015 – одлука УС), а у складу са 
Правилником о поклонима функционера 
(„Сл.гласник РС“, бр.81/2010 и 92/2011) 
Градско веће  града Зајечара  на седници 
одржаној  дана 16.05.2016.год. донело је 

 
 
ПРАВИЛНИК  О ПОКЛОНИМА 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником утврђују се: услови 
примања и давања поклона које у вези са 
вршењем јавне функције прима и даје 
функционер, начин располагања примљеним 
поклонима као и вођење евиденције о 
примљеним и датим поклонима. 
 

Члан 2. 
 

Поклон је новац, ствар, право и услуга 
извршена без одговарајуће накнаде и свака 
друга корист која је дата функционеру или 
повезаном лицу у вези са вршењем јавне фун-
кције, коју је могуће финансијски вредновати. 

Функционер не сме да прими и да 
поклон у вези са вршењем јавне функције, 
изузев протоколарног или пригодног поклона 
уколико исти нису у новцу и хартијама од 
вредности. 

Функционер може да прими протоко-
ларни и пригодни поклон чија вредност не 
прелази 5% просечне месечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији, 
односно пригодне поклоне чија укупна вред-
ност у једној календарској години не прелази 
износ од једне просечне месечне зараде без 
пореза и доприноса у Републици Србији. 
 

Члан 3. 
 

За изузетна достигнућа и резултате 
остварене у науци, култури, уметности, спорту 
и другим облицима живота и рада, поводом 
обележавања значајних јубилеја и у другим 
свечаним приликама, када је то од посебног 
значаја за Град Зајечар појединцима и 
институцијама могу се поклањати протоко-
ларни поклони. 
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Протоколарни поклони су, по правилу, 

поклони-сувенири који представљају симболе 
и културне, историјске, традиционалне, ту-
ристичке, економске и друге карактеристике 
Града Зајечара, као што су: керамика, домаће 
рукотворине израђене од дрвета или других 
природних материјала, квалитетне ракије и 
слично. 

Изузетно, појединцима за постигнуте 
резултате се могу поклањати ствари које имају 
већу вредност од поклона-сувенира, као што 
су уметничка дела уметника са овог подручја, 
златни накит, сатови и слични поклони, а у 
складу са другим позитивним правним актима. 

 
Члан 4. 

 
Протоколарне и пригодне поклоне 

може да поклања Градоначелник  или лице 
које он овласти да представља Град Зајечар. 
 

Члан 5. 
 

Градоначелник града Зајечара и 
представници Града могу приликом звани-
чних посета и службених сусрета примати 
протоколарне и пригодне поклоне. 

Примљени  поклони чувају се у 
просторијама Града Зајечара. 

 
Члан 6. 

 
Одељење надлежно за послове 

протокола предлаже набавку протоколарних и 
пригодних поклона, на основу претходног 
договора са Градоначелником или лицем које 
он одреди, о врсти и количини поклона. 

Руководиоци органа у којима 
функционер обавља јавну функцију дужни су 
да одреде једно лице које ће бити одговорно 
за правилно вођење евиденције о поклонима. 

Евиденција посебно садржи: врсту 
поклона, датум пријема или уручења, име 
поклонодавца и поклонопримца, вредност 
уколико је могуће проценити, и друге податке 
који могу бити од значаја. 

Евиденција о поклонима који се 
поклањају води се без обзира на њихову 
вредност. 

Члан 7. 
 

На сва питања која нису регулисана 
овим Правилником примењују се одредбе 
Правилника о поклонима функционера 
(„Сл.гласник РС“, бр.81/2010 и 92/2011). 
 

Члан 8. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“.  
 
 
III бр. 110-8/2016 
У Зајечару,  16.05.2016.године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 
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