
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 
– др.закон) члана 5. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр.15/16), члана 2. став 2. и 3. Закона 
о комуналним делатностима („Службени 
гласник РС“ бр. 88/11) и члана 39. став. 1. 
тачка 9. Статута Града Зајечара („Служ-
бени лист града Зајечара“ бр. 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11 56/13, 22/14 и 8/16), Скуп-
штина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 03.06.2016. године, донела 
је   
 
 

О Д Л У К У 
  О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ХИГИЈЕНА  ЗАЈЕЧАР" 

ЗАЈЕЧАР 
 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
  
 Овом Одлуком усклађује се Одлука 
о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар („Службени 
лист Града Зајечара“ бр. 46/13, 25/14, 
38/14, 44/14 и 10/16), уписаног у регистар 
за привредне регистре Решењем бр. БД 
52673/2014 од 19.06.2014. године, са 
одредбама Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ 15/16). 
 

Оснивање Јавног предузећа 
 

Члан 2. 
 

 Град Зајечар (у даљем тексту 
Оснивач) оснива Јавно комунално 
предузеће “Хигијена Зајечар" Зајечар  (у 
даљем тексту: Јавно предузеће) ради 
обезбеђивања трајног обављања делат-
ности од општег интереса и контину-
ираног  задовољавања потреба крајњих 
корисника услуга. 

Циљеви оснивања 
 

Члан 3. 
 

 Јавно предузеће оснива се и 
послује посебно за:   
 одржавање гробља, сахрањивања, 

превоза посмртних остатака умрлог од 
места смрти  до мртвачнице на гробљу, 

 управљање пијацама, организација 
делатности на затвореним и отвореним 
просторима који су намењени за 
обављање промета пољопривредно - 
прехрамбених и других производа,  

 одржавање чистоће на површинама 
јавне намене, прање асфалтираних, 
бетонских пополочаних и других 
површина и других површина јавне 
намене, прикупљање и одвожење 
комуналног отпада са тих површина, 
одржавање и пражњење посуда за 
отпатке на површинама јавне намене, 

 хватање, збрињавање и смештај 
напуштених и изгуљених животиња 
(паса и мачака) и уклањање лешева 
животиња са површина јавне намене, 

 организацију вашара и сајмова (осталих 
забавних и рекреативних активности), 

 одржавање јавних зелених површина, 
текуће и инвестиционо одржавање и 
санацију зелених површина и 
приобаља. 

  
Предмет одлуке 

 
Члан 4. 

 
 Овом Одлуком, у складу са 
Законом о јавним предузећима, регули-
сана су права и обавезе Оснивача и 
Јавног предузећа у обављању делатности 
од општег интереса, а нарочито: 
 назив, седиште и матични број 

Оснивача; 
 пословно име и седиште Јавног  

предузећа; 
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 претежна делатност Јавног  предузећа; 
 права, обавезе и одговорности 

Оснивача према Јавном  предузећу  и 
Јавног  предузећа  према Оснивачу; 

 услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно начин 
покрића губитака и сношења ризика; 

 услови и начин задуживања Јавног  
предузећа;  

 заступање Јавног предузећа; 
 износ основног капитала, као и опис, 

врста и вредност неновчаног улога; 
 органи Јавног  предузећа и њихова 

надлежност; 
 имовина Јавног предузећа која се не 

може отуђити; 
 располагање стварима у јавној својини 

која су пренета у својину Јавног 
предузећа  у складу са законом; 

 заштита животне средине; 
 друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју је 
основано Јавно  предузеће . 

 
 
II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Оснивач Јавног предузећа 
 

Члан 5. 
 

 Оснивач Јавног комуналног преду-
зећа ''Хигијена Зајечар" је Град Зајечар, 
улица Трг Ослобођења број 1, МБ 
07189923 
 Права оснивача остварује 
Скупштина града Зајечара. 
 
 

Правни статус Јавног предузећа 
 

Члан 6. 
 

 Јавно  предузеће  има статус 
правног лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом. 
 Јавно  предузеће  у правном 
промету са трећим лицима има сва 
овлашћења и иступа у своје име и за свој 
рачун. 

 
 
 

Одговорност за обавезе Јавног 
предузећа 

 
Члан 7. 

 
 Јавно  предузеће  за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином. 
 Оснивач не одговара за обавезе 
Јавног предузећа, осим у случајевима 
прописаним законом. 
 
 
Заступање и представљање Јавног 

предузећа 
 

Члан 8. 
 

 Јавно  предузеће  заступа и 
представља директор. 
 
 
III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 

 
Пословно име Јавног предузећа 

 
Члан 9. 

 
 Јавно предузеће послује под 
пословним именом: Јавно комунално 
предузеће „Хигијена  Зајечар" Зајечар. 
 Скраћено пословно име је ЈКП 
„Хигијена Зајечар" Зајечар. 
 О промени пословног имена одлу-
чује Надзорни одбор Јавног  предузећа, уз 
сагласност Оснивача. 
 

Седиште Јавног предузећа 
 

Члан 10. 
 

 Седиште Јавног  предузећа је у 
Зајечару, улица Војводе Путника  број 7а. 
 О промени седишта Јавног 
предузећа одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача. 
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Печат, штамбиљ и знак Јавног 

предузећа 
 

Члан 11. 
 

 Јавно  предузеће  има свој печат и 
штамбиљ, који садрже назив и седиште 
Јавног предузећа. 
 Изглед и садржина печата и 
штамбиља утврђује се Статутом Јавног 
предузећа.  
 

Упис Јавног предузећа у регистар 
 

Члан 12. 
 

 Јавно  предузеће ''Хигијена Заје-
чар" Зајечар се за обављање  делатности 
од општег интереса, утврђене овом 
Одлуком, уписује у регистар у складу са 
законом којим се уређује правни положај 
привредних друштава и поступак 
регистрације. 
 
 

Унутрашња организација Јавног 
предузећа 

 
Члан 13. 

 
 Јавно предузеће ''Хигијена Зајечар” 
Зајечар послује као јединствена радна 
целина. 
 Актом директора Јавног  предузећа 
уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова. 
 
 
IV ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

 
Претежна делатност 

 
Члан 14. 

 
  Претежна делатност Јавног кому-
налног предузећа "Хигијена Зајечар" 
Зајечар  је: 
 
- 96.03 - погребна и сродна делатност, 
сахрањивање људских и животињских  
лешева. 
 
 

 Осим наведене претежне 
делатности Јавно комунално предузеће 
“Хигијена Зајечар" Зајечар ће се бавити и 
другим делатностима као што су: 
        
 96.09 - остале непоменуте личне 

услужне делатности, услуге хватања,   
збрињавања и смештаја напуштених и 
изгубљених животиња (паса и мачака) и 
уклањање лешева животиња са јавних 
површина, 

 93.29 - остале забавне и рекреативне 
активности (вашари и сајмови), 

 81.30 - услуге уређења и одржавања 
околине, 

 01.19 - гајење осталих једногодишњих и 
двогодишњих биљака, 

 01.29 - гајење осталих вишегодишњих 
биљака,  

 01.30 - гајење садног материјала, 
 02.10 - гајење шума и остале шумске 

активности, 
 02.20 - сеча дрвећа, 
 46.22 - трговина на велико цвећем и 

садницама, 
 47.76 - трговина на мало цвећем, 

садницама, семењем и ђубривима, 
 47.89  - трговина на мало осталом 

робом на тезгама и пијацама. 
 43.3   - завршни грађевинско - занатски 

радови, 
 43.9   - остали специфични грађевински 

радови, 
 46.90 - неспецијализованa трговинa на 

велико, 
 47.1 - трговина на мало у неспецијали-

зованом продавницама, 
 47.99  - остала трговина на мало изван 

продавница, тезги и пијаца. 
 
 Јавно предузеће  може без уписа у 
регистар да врши и друге делатности које 
служе обављању претежне делатности, 
уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом. 
 О промени делатности Јавног  
предузећа, као и о обављању других де-
латности које служе обављању претежне 
делатности, одлучује Надзорни одбор, уз 
сагласност Оснивача, у складу са 
законом. 
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Услови за обављање делатности као 

делатности од општег интереса 
 

Члан 15. 
 

 Јавно  предузеће  може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни  
орган утврди да су испуњени услови за 
обављање те делатности у погледу: 
1) техничке опремљености; 
2) кадровске оспособљености; 
3) безбедности и здравља на раду; 
4) заштите и унапређења животне 

средине и 
5) других услова прописаних законом. 

 
 

Оснивање зависних друштава 
 

Члан 16. 
 

 Јавно предузеће  може да оснује 
зависно друштво капитала за обављање 
делатности из члана 14. ове Одлуке, у 
складу са Законом о привредним 
друштвима. 
 Јавно предузеће, према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, 
има права, обавезе и одговорности које 
има град Зајечар, као Оснивач према 
Јавном предузећу .   
 На одлуку из става 1. овог члана 
сагласност даје Скупштина градa. 
 
 
IV ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Основни капитал 
 

Члан 17. 
 

 Основни капитал Јавног предузећа  
износи 50.000,00 РСД.  
 

 
Имовина јавног предузећа 

 
Члан 18. 

 
 Јавно предузеће  може користити 
средства у јавној и другим облицима 
својине, у складу са законом, одлуком 
Оснивача и посебним уговором којим се 

регулишу међусобни односи, права и 
обавезе Јавног предузећа са једне и града 
Зајечара као Оснивача, са друге стране.  
 

Члан 19. 
 

 Средства у јавној својини могу се 
улагати у капитал Јавног предузећа, у 
складу са законом и актима Оснивача. 
 По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана Град стиче уделе у 
Јавном предузећу, као и права по основу 
тих удела. 
 Капитал у Јавном предузећу  
подељен на уделе, уписује се у регистар. 
 
 

Повећање и смањење оснивачког 
капитала 

 
Члан 20. 

 
 О повећању или смањењу 
основног капитала Јавног предузећа, као 
и о прибављању и отуђењу имовине веће 
вредности одлучује Оснивач, у складу са 
законом. 
 На прибављање и отуђење 
имовине веће вредности примењују се 
одредбе закона којима се  уређује правни 
положај привредних друштава. 
 Јавно предузеће не може отуђити 
објекте и друге непокретности, постројења 
и уређаје који су у функцији обављања 
делатности од општег интереса, осим 
ради њихове замене због дотрајалости, 
модернизације или техничко-технолошких 
унапређења. 
 

Средства Јавног предузећа 
 

Члан 21. 
 

 Јавно предузеће, у обављању 
својих делатности, стиче и прибавља 
средства из следећих извора: 
- продајом производа и вршењем 

услуга, 
- из кредита, 
- из донација и поклона, 
- из буџета Oснивача и буџета 

Републике Србије и 
- из осталих извора, у складу са 

законом. 
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Расподела добити 

 
Члан 22. 

 
      Јавно предузеће je дужно да део 
остварене добити уплати у буџет  Града, 
по завршном рачуну за претходну годину. 
      Висина износа и рок за уплату 
средстава из претходног става  утврђује 
се законом, одговарајућим подзаконским 
актима, односно одлуком о буџету Града 
за наредну годину. 
         Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподелити 
за повећање основног капитала, резерве 
или за друге намене, у складу са законом 
и посебном одлуком Скупштине града. 
        Пословни резултат Јавног 
предузећа утврђује се у временским 
периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом. 
       Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине града. 
 
 

Начела за одређивање цене услуга 
 

Члан 23. 
 

 Елементи за образовање цена  
производа  и услуга Јавног предузећа  
уређују се посебном одлуком, коју доноси 
Надзорни одбор,  уз сагласност Оснивача, 
у складу са законом. 
 Висина накнаде за извршене 
комуналне услуге формира се у складу са 
начелима прописаним законом којим је 
уређена комунална делатност. 
 
 
Цене производа и услуга Предузећа 

 
Члан 24. 

 
 Елементи за одређивање цена 
комуналних услуга су : 
1) пословни расходи исказани у 

пословним књигама и финансијским 
извештајима; 

2) расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и 
набавку опреме, према усвојеним 

програмима и плановима вршиоца 
комуналне делатности на које је 
јединица локалне самоуправе дала 
сагласност; 

3) добит вршиоца комуналне делатности. 
 

 Средства која су намењена за фи-
нансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намене. 
 

Члан 25. 
 

 Јавно предузеће  је обавезно да 
захтев за измену цена производа и услуга 
укључи у свој годишњи програм послова-
ња, у складу са чланом 26. ове Одлуке. 
        Када се значајније промене 
вредности елемената који су укључени у 
методологију за обрачунавање цена, 
Јавно предузеће  може  током пословне 
године да поднесе Оснивачу детаљно 
образложен захтев за одобрење измене 
цена комуналних услуга, заједно са 
изменама годишњег програма пословања.   
 Измене годишњег програма 
пословања са предлогом за измену цена 
се достављају Скупштини града.  
 
 

Унапређење рада и развоја Предузећа 
 

Члан 26. 
 

 Унапређење рада и развоја Јавног 
предузећа  заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја. 
 Плановима и програмом рада из 
става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна 
политика и развој Јавног предузећа, 
одређују се непосредни задаци и утврђују 
средства и мере за њихово извршавање. 
 
 
V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА 
 

 Програм пословања 
 

Члан 27. 
 

 Јавно предузеће доноси дугорочни 
и средњорочни план пословне стратегије 
и развоја. 
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 За сваку календарску годину Јавно 
предузеће дужно је да донесe годишњи 
програм пословања (у даљем тексту: 
годишњи програм пословања) и достави 
га Скупштини Града. 
 Јавно предузеће годишњи програм 
пословања Скупштини Града доставља 
најкасније до 1. децембра текуће године 
за наредну годину. 
  Годишњи програм пословања се 
сматра донетим када на њега сагласност 
да Скупштина Града. 
 

Члан 28. 
 

 Годишњи  програм пословања 
садржи, нарочито: 
 
1) планиране изворе прихода и позиције 

расхода по наменама; 
2) планиране набавке; 
3) план инвестиција; 
4) планирани начин расподеле добити, 

односно планирани начин покрића 
губитка; 

5) елементе за целовито сагледавање 
цена производа и услуга; 

6) план зарада и запошљавања; 
7) критеријуме за коришћење средстава 

за помоћ, спортске активности, 
пропаганду и репрезентацију. 

 

 Измене и допуне годишњег програ-
ма пословањa могу се вршити искључиво 
из стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у 
којима Јавно предузеће послује. 
 Сагласност на годишњи програм 
пословања не може се дати ако Јавно 
предузеће изменама и допунама 
предлаже повећање средстава из става 1. 
тачка 7. овог члана, а која је већ утрошило 
у висини која превазилази висину сред-
става из  усвојеног годишњег програма 
пословања за те намене.  
 

Члан 29. 
 

 У случају да Јавно предузеће 
користи или ће користити средства из 
градског буџета у виду субвенција, 
гаранција или друга средства,  дужно је да 
за та средства предложи посебан програм 
(у даљем тексту: посебан програм). 

 Посебан програм садржи намену и 
динамику коришћења средстава. 
 Посебан програм се сматра 
донетим када на њега сагласност да 
Скупштина Града. 
 

Члан 30. 
 

 Уколико у Јавном предузећу до 
почетка календарске године није донет 
годишњи  програм пословања, до доно-
шења тог програма зараде се обрачуна-
вају и исплаћују на начин и под условима 
утврђеним годишњим програмом 
пословања за претходну годину. 
 
 

Праћење реализације годишњег 
програма пословања 

 
Члан 31. 

 
 Јавно предузеће доставља троме-
сечне извештаје о реализацији годишњег 
програма пословања  Скупштини Града.   
 Извештаји из претходног става се 
достављају у року од 30 дана од дана 
истека тромесечја.  
 

Члан 32. 
  
 На основу извештаја из претходног 
члана, Скупштина Града сачињава и 
доставља ресорном министарству инфор-
мацију о степену усклађености планира-
них и реализованих активности Јавног 
предузећа. 
 Поред информације из става 1. 
овог члана, Скупштина Града једном 
годишње доставља ресорном министар-
ству анализу пословања Јавног предузе-
ћа, са предузетим мерама за отклањање 
еветуалних поремећаја у његовом посло-
вању.  
 Анализу из претходног става 
Скупштина Града доставља у року од 60 
дана од завршетка календарске године. 
 

Члан 33. 
 

 Јавно предузеће мора имати извр-
шену ревизију финансијских извештаја од 
стране овлашћеног ревизора. 
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 Финансијски извештај са извешта-
јем овлашћеног ревизора Јавно 
предузеће доставља Скупштини Града, 
ради информисања. 

 
Члан 34. 

 
 Јавно предузеће дужно је да пре 
исплате зарада овери образац за 
контролу обрачуна и исплате зарада. 
 Образац из става 1. овог члана 
прописује Влада, на предлог министра 
надлежног за послове финансија. 
 Уколико Јавно предузеће не 
спроводи годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања у делу које се односи 
на зараде или запошљавање, овера 
обрасца за контролу обрачуна и исплате 
зарада неће бити извршена. 

 
 

Права Оснивача 
 

Члан 35. 
 

 У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, Скуштина Града 
предузима мере којима ће се обезбедити 
услови за несметано обављање 
делатности од општег интереса, осим ако 
је овом Одлуком и законом којим се 
одређује делатност од општег интереса 
другачије одређено, а нарочито: 
1) промену унутрашње организације; 
2) разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа; 
3) ограничење у погледу права 

располагања појединим средствима у 
јавној својини; 

4) друге мере одређене законом којим се 
одређују делатности од општег 
интереса и овом Одлуком. 

 
 Уколико поремећај у пословању 
Јавног предузећа доведе до угрожавања 
живота и здравља људи или имовине, а 
надлежни орган Оснивача не предузме 
благовремено мере из става 1. овог 
члана, те мере предузима Влада. 
 
 

Члан 36 
 
 За време ратног стања или 
непосредне ратне опасности Оснивач 
може у Јавном предузећу утврдити 
организацију за извршавање послова од 
стратешког значаја за Град.  
 
 

 Обезбеђивање заштите општег 
интереса 

 
Члан 37. 

 
 Ради обезбеђивања заштите 
општег интереса Скупштина Града даје 
сагласност на: 
  
1) Статут Јавног предузећа; 
2) давање гаранција, авала, јемстава, 

залога и других средстава обезбеђења 
за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса; 

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.), осим ако другим 
законом није предвиђено да ту 
сагласност даје други државни орган; 

4) располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину Јавног предузећа, 
велике вредности, које је у 
непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса,  
утврђених овом Одлуком; 

5) акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 

6) улагање капитала; 
7) статусне промене; 
8) акт о процени вредности капитала, као 

и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији; 

9) друге одлуке, у складу са законом ко-
јим се одређује обављање делатности 
од општег интереса и овом Одлуком.  

 
Члан 38. 

 
 Забрањено је коришћење имовине, 
активности, имена и визуелног идентитета 
Јавног предузећа у свим активностима 
везаним за политичке странке и изборне 
кампање, као и свака друга употреба 
Јавнoг предузећа у политичке сврхе. 
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 Јавно предузеће се, у условима 
непостојања конкуренције на тржишту у 
делатности од општег интереса, не може 
оглашавати без сагласности Оснивача. 
 
 

 Јавност у раду 
 

Члан 39. 
 
 Јавнo предузећe je дужнo да на 
својој интернет страници објави: 
 
1) радне биографије чланова надзорног 

одбора и директора; 
2) организациону структуру; 
3) годишњи, програм пословања, као и 

све његове измене и допуне,  
односно извод из тог програма ако 
Јавно предузеће има конкуренцију на 
тржишту; 

4) тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег програма пословањa 

5) годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора; 

6) друге информације од значаја за 
јавност. 

 
Члан 40. 

 
 По основу учешћа у основном 
капиталу Јавног предузећа, Град као 
оснивач има следећа права: 
- право управљања Јавним предузећем  

на начин утврђен Статутом Јавног 
предузећа; 

- право на учешће у расподели добити 
Јавног предузећа;  

- право да буде информисан о 
пословању Јавног предузећа; 

- право да учествују у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, 
након престанка Јавног предузећа 
стечајем или ликвидацијом, а по 
измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом. 
 
   
 

Континуирано и квалитетно пружање 
услуга 

 
Члан 41. 

 
 Јавно предузеће је дужно да 
делатност од општег интереса за коју је 
основано обавља на начин којим се 
обезбеђује стално, континуирано и 
квалитетно пружање услуга крајњим 
корисницима. 
 
 
Несметано функционисање постројења 

и опреме 
 

Члан 42. 
 

 Јавно предузеће  је дужно да 
предузима мере и активности за редовно 
одржавање и несметано функционисање 
објеката, постројења и опреме неопход-
них за обављање своје делатности, у 
складу са законима и другим прописима 
којима се уређују услови обављања 
делатности од општег интереса због које 
је основано. 
 

 
Поремећај у пословању 

 
Члан 43.  

 
 У случају поремећаја у пословању 
Јавног предузећа, Скупштина града 
предузеће мере којима ће обезбедити 
услове за несметан рад и пословање 
предузећа у обављању делатности од 
општег интереса, у складу са законом, а 
нарочито : 
- промену унутрашње организације 

Јавног предузећа, 
- разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа,  
- ограничења у погледу права 

располагања појединим средствима у 
јавној својини, 

- друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
Одлуком. 
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VI ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И 
РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ 
 
Пословање по тржишним условима 

 
Члан 44. 

 
 Јавно предузеће послује по 
тржишним условима, у складу са законом. 
 

 
      Пружање услуга корисницима са 
територије других општина  и градова  

 
Члан 45. 

 
 У обављању своје претежне 
делатности, Јавно предузеће  своје  
услуге може  пружати и корисницима са 
територије других општина и градова, под 
условом да се ни на који начин не 
угрожава континуирано и квалитетно 
обављање делатности на територији 
града Зајечара. 
 Пружање услуга из става 1. овог 
члана Јавно предузеће  обавља у складу 
са посебним уговорима. 
 
 

Расподела добити 
 

Члан 46. 
 

 Јавно предузеће je дужно да део 
остварене добити уплати у буџет Града, 
по завршном рачуну за претходну годину. 
  Висина износа и рок за уплату 
добити из става 1. овог члана утврђује се 
законом, односно Одлуком о буџету за 
наредну годину. 
 Добит Јавног предузећа, утврђена 
у складу са законом, може се расподелити 
за повећање основног капитала, резерве 
или за друге намене, у складу са законом 
и посебном одлуком Скупштине града. 
 Пословни резултат Јавног 
предузећа  утврђује се у временским 
периодима, на начин и по поступку 
утврђеним законом. 
 Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине града 
 

 Уколико по годишњем обрачуну 
Јавно предузеће искаже губитак, Надзор-
ни одбор, у складу са важећим прописи-
ма, доноси одлуку о покрићу губитка и 
доставља је Оснивачу на сагласност. 
 
 
VII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋA 

 
Члан 47. 

 
 Управљање у Јавном предузећу  је 
организовано као једнодомно. 
 Органи предузећа су Надзорни 
одбор и Директор. 
 
 

Надзорни одбор 
 

Члан 48. 
 

 Надзорни одбор има председника 
и два члана које именује Скупштина 
града, на период од четири године, под 
условима, на начин и по поступку  
утврђеним законом.  
 Један члан Надзорног одбора 
именује се из реда запослених на начин и 
по поступку који је утврђен законом и 
Статутом Јавног предузећа. 
  
 
Услови за избор чланова Надзорног 

одбора 
 

Члан 49. 
 

 За председника и члана надзорног 
одбора именује се лице које испуњава 
следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистич-
ким 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;     
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4) да има најмање три године радног 

искуства на пословима који су пове-
зани 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 безбед-
ности у складу са законом којим се 
уређују  кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лече-
ње и чување у здравственој 
установи; 

(2) обавезно психијатријско лече-
ње на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохолича-

ра; 
(5) забрана вршења позива, 

делатности и дужности. 
   

Члан 50. 
 

 Поред услова прописаних чланом 
48. ове Одлуке представник запослених у 
надзорном одбору мора испуњавати  и 
следеће услове : 
1) да није био ангажован у вршењу реви-

зије финансијских извештаја Јавног 
предузећа у последњих пет година; 

2) да није члан политичке странке; 
3) да није постављено, именовано или 

изабрано лице у органима Јавног 
предузећа, као и да није запослен ни 
ангажован по другом основу у Јавном 
предузећу или друштву капитала чији 
је оснивач Јавно предузеће. 

 
 Предлог за именовање представ-
ника запослених утврђује се на начин 
утврђен Статутом Јавног предузећа. 
 Надзорни одбор и директор не 
могу предлагати представника запослених 
у Надзорном одбору. 
 
 

Мандат чланова Надзорног одбора 
 

Члан 51. 
 

 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем. 

 Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека 
периода на који су именовани, уколико: 
1) Јавно предузеће не достави годишњи 

програм пословања у роковима 
прописаним чланом 27. овог акта; 

2) Надзорни одбор пропусти да предуз-
ме неопходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања основа-
не сумње да одговорно лице Јавног 
предузећа делује на штету Јавног 
предузећа несавесним понашањем 
или на други начин; 

3) се утврди да делује на штету Јавног 
предузећа несавесним понашањем 
или на други начин; 

4) у току трајања мандата буде осуђен 
на условну или безусловну казну 
затвора.  

 Председник и чланови Надзорног 
одбора могу бити разрешени пре истека 
периода на који су именовани, уколико 
Јавно предузеће не испуни годишњи 
програм пословања или не оствари 
кључне показатеље учинка. 
 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат, дужни су 
да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно имено-
вања новог председника или члана Над-
зорног одбора, а најдуже шест месеци. 
 
 

Надлежност Надзорног одбора 
 

Члан 52. 
 

 Надзорни одбор:   
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење; 

2) доноси годишњи програм пословања, 
усклађен са дугорочним и средњо-
рочним планом пословне стратегије и 
развоја из претходне тачке; 

3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег програма пословања; 

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализо-
ваних активности; 

5) усваја финансијске извештаје; 
6) надзире рад директора; 
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7) доноси Статут Јавног предузећа; 
8) одлучује о статусним променама, 

оснивању других правних субјеката и 
улагању капитала; 

9) доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка; 

10) закључује уговоре о раду са 
директором, у складу са законом којим 
се уређују радни односи; 

11) врши друге послове у складу са 
законом и Статутом. 

  
 Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго лице 
у Јавном предузећу.  
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 
9) овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Скупшине града. 
 Одлуку из става 1. тачка 8) овог 
члана Надзорни одбор доноси уз 
претходну сагласност Скупштине Града. 
 
 

Накнада за рад 
 

Члан 53. 
 

 Председник и чланови Надзорног 
одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у Надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Скупштина Града, на 
основу извештаја о степену реализације 
програма пословања Јавног предузећа. 
 
 

 Директор  
 

Члан 54. 
 

 Директора Јавног предузећа 
именује Скупштина града на период од 
четири године, а на основу спроведеног 
јавног конкурса. 
 Директор Јавног предузећа  
заснива радни однос на одређено време.  
 За директора Јавног предузећа  
може бити именовано лице које испуњава 
следеће услове: 
1) да је пунолетно и пословно способно; 
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од 

најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, 
специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким 
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; 

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

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

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 

9) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 

(1) обавезно психијатријско лече-
ње и чување у здравственој 
установи; 

(2) обавезно психијатријско лече-
ње на слободи; 

(3) обавезно лечење наркомана; 
(4) обавезно лечење алкохолича-

ра; 
(5) забрана вршења позива, делат-

ности и дужности. 
 Директор Јавног предузећа је 
функционер који обавља јавну функцију. 
 Директор не може имати заменика. 
 
 

Надлежност директора 
 

Члан 55. 
 

 Директор Јавног предузећа: 
1) представља и заступа Јавно 

предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање Јавног предузећа; 
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4) одговара за законитост рада Јавног 

предузећа; 
5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја 
Јавног предузећа и одговоран је за 
њихово спровођење; 

6) предлаже годишњи, програм послова-
ња и одговоран је за његово спрово-
ђење; 

7) предлаже финансијске извештаје; 
8) извршава одлуке Надзорног одбора;  
9) по потреби бира представнике Јавног 

предузећа у скупштини друштва 
капитала чији је једини власник Јавно 
предузеће;                

10) доноси акт о систематизацији; 
11) врши друге послове одређене 

законом, Оснивачким актом и 
Статутом Јавног предузећа. 

  
 

Престанак мандата директора 
 

Члан 56. 
 

 Мандат директора престаје 
истеком периода на који је именован, 
оставком и разрешењем. 
 Поступак за именовање директора 
покреће се шест месеци пре истека 
периода на који је именован, односно у 
року од 30 дана од дана подношења 
оставке или разрешења. 
 

Члан 57. 
 

 Оставка се у писаној форми 
подноси Скупштини Града. 
 

Члан 58. 
 

 Предлог за разрешење директора 
Јавног предузећа Скупштини Града под-
носи Градско веће. 
 Предлог из претходног става може 
поднети и Надзорни одбор Јавног преду-
зећа, преко органа из претходног става. 
 Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разре-
шење и доставља се директору који има 
право да се у року од 20 дана изјасни о 
разлозима због којих се предлаже 
разрешење. 

 Пошто директору пружи прилику да 
се изјасни о постојању разлога за 
разрешење и утврди потребне чињенице, 
Градско веће предлаже Скупштини Града 
доношење одговарајућег решења. 
 Против решења о разрешењу 
директора Јавног предузећа жалба није 
допуштена, али се може водити управни 
спор. 
 

Члан 59. 
 

 Директор се разрешава пре истека 
периода на који је именован уколико: 
1) у току трајања мандата престане да 

испуњава услове за директора Јавног 
предузећа; 

2) Јавно предузеће не достави годишњи 
програм пословања у роковима 
прописаним овом Одлуком; 

3) се утврди да је, због нестручног, 
несавесног обављања дужности, 
поступања супротног пажњи доброг 
привредника или пропуста у 
доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у Јавном 
предузећу, дошло до знатног 
одступања од остваривања основног 
циља пословања Јавног предузећа, 
односно од плана пословања Јавног 
предузећа; 

4) се утврди да делује на штету Јавног 
предузећа кршењем својих дужности, 
несавесним понашањем или на други 
начин; 

5) извештај овлашћеног ревизора на 
годишњи финансијски извештај буде 
негативан; 

6) у току трајања мандата буде 
правноснажно осуђен на условну или 
безусловну казну затвора; 

7) у другим случајевима прописаним 
законом. 

 
Члан 60. 

 
 Директор јавног предузећа може 
бити разрешен пре истека периода на који 
је именован уколико: 
1) Јавно предузеће не достави 

тромесечни извештај у року 
прописаном овом Одлуком; 
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2) Јавно предузеће не испуни планиране 

активности из годишњег  програма 
пословања; 

3) Јавно предузеће утроши средства за 
одређене намене изнад висине 
утврђене програмом пословања за те 
намене, пре прибављања сагласности 
на измене и допуне годишњег, 
односно трогодишњег програма 
пословања; 

4) Јавно предузеће не спроводи усвојен 
годишњи програм пословања, у делу 
који се односи на зараде или 
запошљавање; 

5) Јавно предузеће врши исплату зарада 
без овере образаца из члана 34. ове 
Одлуке; 

6) не примени предлоге органа за 
ревизију или не примени 
рачуноводствене стандарде у 
припреми финансијских извештаја; 

7) Јавно предузеће не поступи по 
препорукама из извештаја овлашћеног 
ревизора; 

8) не извршава одлуке Надзорног 
одбора; 

9) у другим случајевима прописаним 
законом.   

 
 

Суспензија директора 
 

Члан 61. 
 

 Уколико у току трајања мандата 
против директора буде потврђена 
оптужница, орган надлежан за именовање 
директора Јавног предузећа доноси 
решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак 
правноснажно не оконча. 
 На сва питања о суспензији 
директора сходно се примењују одредбе о 
удаљењу са рада прописане законом 
којим се уређује област радних односа у 
јавним предузећима. 
 
 

Вршилац дужности директора 

Члан 62. 
 

 Вршилац дужности директора 
може се именовати до именовања 
директора Јавног предузећа по спрове-
деном јавном конкурсу. 
 Период обављања функције врши-
оца дужности директора не може бити 
дужи од једне године. 
 Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности дирек-
тора. 
 Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање 
директора Јавног предузећа из члана 54. 
ове Одлуке. 
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор 
Јавног предузећа.  
 Скупштина Града именује вршиоца 
дужности директора Јавног предузећа у 
следећим случајевима: 
1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 
именован, због подношења оставке  
или у случају разрешења пре истека 
мандата; 

2) уколико буде донето решење о 
суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне 
способности директора. 

 
 

Сукоб интереса 
 

Члан 63. 
 

 Директор и чланови Надзорног 
одбора Јавног предузећа не смеју бити у 
сукобу интереса, у смислу одредаба 
закона којим се уређује спречавање 
сукоба интереса. 
 
 

Општи акти 
 

Члан 64. 
 

 Општи акти Јавног предузећа су 
Одлука о оснивању, Статут и други општи 
акти утврђени законом, који не смеју бити 
у супротности са одредбама Закона о 
јавним предузећима. 
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VIII   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД 
ВИШЕ СИЛЕ  
 

Остваривање права на штрајк 
 

Члан 65. 
 

 У Јавном предузећу право на 
штрајк остварује се у складу са законом. 
 Штрајк је прекид рада који 
запослени организују ради заштите својих 
професионалних и екомских интереса по 
основу рада.  
 У случају штрајка радника Јавног 
предузећа, мора се обезбедити минимум 
процеса рада у обављању делатности од 
општег интереса. Минимум процеса рада 
посебном одлуком утврђује Скупштина 
града, у складу са законом. 
 У случају да се у Јавном предузећу 
не обезбеде услови за остваривање 
минимума процеса рада, Скупштина 
Града преузима неопходне мере, ако 
оцени да могу наступити штетне 
последице за живот и здравље људи или 
њихову безбедност и безбедност имовине 
или друге штетне неотклоњиве последице 
и то: 
- увођење радне обавезе, 
- радно ангажовање запослених из дру-

гих техничко технолошких система или 
запошљавање и радно ангажовање 
нових лицa, 

- покретање поступка за утврђивање 
одговорности директора и председ-
ника и чланова Надзорног одбора. 

 
Члан 66. 

 
 У случају да у Јавном предузећу 
нису обезбеђени услови за остваривање 
редовног процеса рада услед више силе, 
Скупштина Града, ако оцени да могу 
наступити штетне последице за живот и 
здравље људи или њихову безбедност и 
безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу 
са законским овлашћењима. 

Унутрашња организација 
 

Члан 67. 
 

 Статутом, актом о систематизацији 
и другим општим актима Јавног предузећа  
ближе се уређују унутрашња организација 
Јавног предузећа, делокруг рада органа и 
друга питања од значаја за рад и 
пословање Јавног предузећа, у складу са 
законом и овом Одлуком. 

 
Члан 68. 

 
 Права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа уређују се 
колективним уговором или другим одгова-
рајућим општим актом Јавног предузећа, 
у складу са законом и актима Оснивача. 
 Акти Јавног предузећа из претход-
ног члана морају бити у сагласности са 
законом, општим и посебним колективним 
уговором.  
 
 
Безбедност и здравље запослених на 

раду 
 

Члан 69. 
 

 Права, обавезе и одговорности у 
вези са безбедношћу и здрављем на раду 
остварују се у складу са законом и пропи-
сима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују актима Јавног предузећа.   
  
 

Заштита животне средине 
 

Члан 70. 
 

 Јавно предузеће је дужно да у 
обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и унапре-
ђење животне средине и да спречава 
узроке и отклања штетне последице које 
угрожавају природне и радом створене 
вредности човекове средине. 
 Статутом Јавног предузећа  
детаљније се утврђују активности 
Предузећа на заштити животне средине, 
сагласно закону и прописима Оснивача 
који регулишу ову област. 
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Доступност информација 

 
Члан 71. 

 
 Доступност информација од јавног 
значаја Јавно предузеће  врши у складу 
са одредбама закона који регулише 
област слободног приступа информаци-
јама од јавног значаја. 

 
 

Пословна тајна 
 

Члан 72. 
 

 Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком 
директора или Надзорног одбора Јавног 
предузећа, чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно 
пословању Јавног предузећа и штетило  
његовом пословном угледу и интересима. 
 Појединични акти које доносе 
органи и овлашћени појединци у Јавном 
предузећу, морају бити у складу са 
општим актима Јавног предузећа. 
 

Члан 73. 
 
 Општи акти Јавног предузећа су 
Статут и други општи акти утврђени 
законом и овом Одлуком и као такви не 
смеју бити у супротности са одредбама 
закона и ове Одлуке.  
 
 
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 74. 

 
 Новчаном казном од 50.000 до 
75.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у Јавном предузећу 
уколико: 
1) Јавно предузеће не достави годишњи 

програм пословања у роковима 
прописаним овом Одлуком; 

2) Јавно предузеће утроши средства за 
одређене намене изнад висине 
утврђене годишњим програмом посло-
вања за те намене, пре прибављања 
сагласности на измене и допуне 
годишњег  програма пословања;  

3) Јавно предузеће не достави тромесеч-
ни извештај у року прописаном овом 
Одлуком;  

4) Јавно предузеће не спроводи усвојен 
годишњи  програм пословања у делу 
који се односи на зараде или 
запошљавање; 

5) Јавно предузеће врши исплату зарада 
без овере образаца из члана 66.  
Закона о јавним предузећима; 

6) Јавно предузеће не објави на 
интернет страници податке прописане 
овом Одлуком. 

 
 

X   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 75. 
 

 Чланови Надзорног одбора који не 
испуњавају услове из члана 48. и 49. ове 
Одлуке биће разрешени, а нови ће бити 
именовани најкасније у року од шест 
месеци од дана ступања на снагу Закона 
о јавним предузећима.  
 Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека 
периода на који су именовани уколико 
Надзорни одбор не донесе акте из члана 
59. став 1. Закона о јавним предузећима у 
року од годину дана од дана његовог 
ступања на снагу.   
 

Члан 76. 
 
 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престаје да важи Одлука о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар („Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 46/13, 25/14, 
38/14, 44/14 и 10/16). 

 
Члан 77. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
I бр. 011-55/2016 
 Зајечару,  03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                            

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 39. став 1. тачка 

7. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 01/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 03.06.2016. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
о приступању изради Локалног 
акционог плана за унапређивање 

положаја жена и родне равноправности 
Града Зајечара 

 
 

Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
 

Град Зајечар приступа изради 
Локалног акционог плана за унапређи-
вање положаја жена и родне 
равноправности Града Зајечара. 

 
Члан 2. 

 
Под Локалним акционим планом за 

унапређивање положаја жена и родне 
равноправности Града Зајечара (у даљем 
тексту: Локални акциони план), у смислу 
ове Одлуке, подразумева се документ који 
дефинише начела, циљеве и мере које ће 
у погледу решавања проблема из области 
родне равноправности спроводити Град 
Зајечар, а који се усваја за период од 
2017. до 2021. године. 
 

Члан 3. 
 

Полазну основу за формулисање 
Локалног акционог плана представља 
законски оквир и то: 

Национална стратегија за родну 
равноправност од 2016. до 2020. године и 
Акциони план за њено спровођење, 
усвојени 14. 01. 2016. године, као и друга 
стратешка документа која се тичу родне 
равноправности, Закон о равноправности 
полова Републике Србије (“Службени 

гласник  РС”, бр. 104/2009) и Европска 
повеља о родној равноправности на 
локалном нивоу, коју је Град Зајечар 
потписао 29. 01. 2016. године, на основу 
Одлуке о усвајању Европске повеље о 
родној равноправности на локалном 
нивоу I бр. 011-83/2015 од 24. 12. 2015. 
године.  

 
Члан 4. 

 
Кроз процесе припреме Локалног 

акционог плана промовисаће се интег-
рални партиципативни приступ планира-
њу родне равноправности, међусекторска 
сарадња и размена информација, 
укључивање и координација јавног, при-
ватног и цивилног сектора у процесу 
одлучивања и пружања услуга, а све са 
циљем подизања нивоа квалитета живота 
грађана са освртом на најосетљивије 
групе.  

 
 

Радни тим за израду Локалног 
акционог плана 

 
Члан 5. 

 
У циљу израде Локалног акционог 

плана, именоваће се Радни тим за израду 
Локалног акционог плана (у даљем тексту: 
Радни тим), кога чине представници Града 
Зајечара, Градске управе Града Зајечара, 
Центра за социјални рад „Зајечар“, 
представници Здравственог центра „Заје-
чар“, Завода за јавно здравље „Тимок“ 
Зајечар, Полицијске управе Зајечар, 
јавних предузећа, удружења грађана, 
Националне службе за запошљавање, 
Црвеног крста Зајечар, стручњаци 
ангажовани у администрацији, институти-
ма, универзитетима, невладиним органи-
зацијама, медијима, као и остали пред-
ставници јавног, приватног и цивилног 
сектора. 

Чланове радног тима именује 
Градско веће Града Зајечара.  
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У рад Радног тима могу бити 

укључени и страни стручњаци, као струч-
на и техничка подршка, кроз међународне 
програме. 

Радом Радног тима руководи 
председник Комисије за равноправност 
полова. 

Основни задатак Радног тима је 
израда Локалног акционог плана. 

 
Члан 6. 

 
Радни тим ће једном месечно 

достављати извештаје Градоначелнику и 
Градском већу о постигнутим резултатима 
у поступку припреме Локалног акционог 
плана. 

 
Члан 7. 

 
Одељење за локални економски 

развој Градске управе града Зајечара 
пружаће подршку Радном тиму, кроз 
обезбеђење простора за рад и кадрове, 
техничку помоћ током израде Локалног 
акционог плана, достављање свих 
званичних релевантних података и др. 

 
Члан 8. 

 
Током израде Локалног акционог 

плана биће организовани форуми за 
стручне и јавне расправе, округли столови 
и радионице, на којима ће се 
усаглашавати предложена решења. У 
њихов рад могу бити укључени и сви 
остали заинтересовани учесници, како би 
се обезбедила партиципација и 
транспарентност процеса одлучивања и 
правовремено обавештавање јавности. 

 
Члан 9.  

 
Рок за израду Локалног акционог 

плана је 12 (дванаест) месеци од дана 
ступања на снагу ове Oдлуке. 

 
 
 

Члан 10. 
 

Средства за праћење процеса 
израде Локалног акционог плана ће се 
обезбедити из буџета града, донација и 
других извора. 

 
Члан 11. 

 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Града Зајечара". 

 
I број 011-59/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 76. став 1. Закона 
о јавним предузећима (“Сл.гласник 
РС”,бр.15/2016), члана 238. 539. и 542. 
Закона о привредним друштвима (“Сл. 
гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 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 03.06.2016.године, донела је 
 
  

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ 
КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ 

“КОМУНАЛАЦ” САЛАШ 
 

Члан 1. 
 

 Покреће се поступак ликвидације 
над Јавним комуналним предузећем  
“Комуналац” Салаш, основаним дана 
29.12.1989. године Одлуком о оснивању, 
коју је донела Скупштина општине 
Зајечар, 06 број 011-94, матични број 
Предузећа: 07342667, ПИБ: 10133580, 
број жиро-рачуна 105-75091-87 код АИК 
банке. 
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 Ликвидација се спроводи вансуд-
ски, преко ликвидационог управника. 
 Констатује се да су испуњени сви 
Законом предвиђени услови за покретање 
поступка ликвидације, јер не постоје 
организациони и економски услови за 
даљи рад Јавног комуналног предузећа 
“Комуналац”  Салаш. 
 

Члан 2.  
 

 Од дана доношења ове Одлуке, 
Јавно комунално предузеће “Комуналац”  
Салаш не може преузимати нове послове, 
већ само послове везане за спровођење 
ликвидације и друге нужне послове. 

 
Члан 3. 

 
 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престају да постоје сви органи 
ликвидационог субјекта и сва њихова 
овлашћења прелазе на ликвидационог 
управника укључујући и овлашћење за 
заступање. 
 

Члан 4. 
 

 За ликвидационог управника 
именује се Јованка Васиљевић, 
економски техничар из Салаша. Накнада 
за рад ликвидационог управника одређује 
се у месечном нето износу од 20.000,00 
дин. 
 О висини трошкова ликвидационог 
управника, у спровођењу поступка 
ликвидације, одлучује посебним решењем 
Градско веће Града Зајечара, а по 
поднетом захтеву. 

 
Члан 5. 

 
 Ликвидациони управник ће одмах, 
а најкасније до истека петнаестог дана од 
дана доношења ове Одлуке, поднети 
Агенцији за привредне регистре, уз 
регистрациону пријаву покретања поступ-
ка ликвидације и ову Одлуку ради 
регистрације ликвидације Јавног комунал-
ног предузећа “Комуналац”  Салаш у 
Регистру. 

 
 

Члан 6. 
 

 Ликвидациони управник ће саста-
вити финансијски извештај са стањем на 
дан отварања поступка ликвидације и 
доставити га надлежном органу у року од 
60 дана од дана покретања поступка 
ликвидације, као и почетни ликвидациони 
биланс, најкасније три месеца по 
отварању поступка ликвидације, који 
подноси овој Скупштини. 
 

Члан 7. 
 

 Осмог дана од дана доношења 
решења о регистрацији покретања поступ-
ка ликвидације од стране Агенције за 
привредне регистре, престаје радни однос 
свим запосленима у ликвидационом 
субјекту као и лицима ангажованих по 
другим основама ( Уговор о делу, Уговор о 
привременим и повременим пословима, 
Уговор о стручном усавршавању и 
оспособљавању и др.). 
 Ликвидациони управник може да 
задржи на раду онолики број запослених, 
колико буде сматрао да је потребно у току 
поступка ликвидације. 
 

Члан 8. 
 

 Доношењем ове Одлуке и уписом 
Одлуке у Регистар позивају се сви дужни-
ци да измире своје обавезе према Јавном 
комуналном предузећу “Комуналац”  
Салаш. 
 

Члан 9. 
 

 О доношењу ове Одлуке 
обавестити све повериоце да у року од 30 
дана пријаве своја потраживања према 
Јавном комуналном предузећу “Комуна-
лац”  Салаш. Пријава потраживања 
доставља се на адресу Јавног комуналног 
предузеће “Комуналац” Салаш, ул. 
Неготински пут бр. 1, Салаш. 
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Члан 10. 

 
 Повериоци који не пријаве своја 
потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања последњег огласа или за 
оспорена потраживања не покрену 
поступак пред судом у року од 30 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања, губе право на наплату 
потраживања у поступку ликвидације. 
 

Члан 11. 
 

 Обавештење свим повериоцима о 
покретању поступка ликвидације Јавног 
комуналног предузећа “Комуналац” 
Салаш, биће објављено у складу са 
Законом. 

 
Члан 12. 

 
 Ако се из почетног ликвидационог 
биланса или почетног ликвидационог 
извештаја утврди да имовина друштва 
није довољна за намирење свих потражи-
вања поверилаца (презадуженост), ликви-
дациони управник је дужан да надлежном 
суду поднесе предлог за покретање 
стечаја у року од 15 дана од дана 
састављања почетног ликвидационог 
биланса, односно почетног ликвидационог 
извештаја. 
 У случају из става 1. овог члана 
ликвидациони управник не може намири-
вати потраживања поверилаца, осим 
потраживања насталих из текућег посло-
вања друштва до дана покретања 
стечајног поступка. 

 
Члан 13. 

  
 Поверена комунална делатност 
сакупљање и дистрибуција воде обавља-
ће се у складу са Одлуком о општим 
условима за одржавање и искоришћа-
вање сеоских водовода (“Службени лист 
града Зајечара”, бр. 3/08,3/10-др.Одлука, 
15/11, 15/14,23/14-др.Одлука и 38/14). 
 Поверена комунална делатност 
погребне и пратеће активности обављаће 
су у складу Одлуком о управљању гроб-
љима и погребним услугама на територији 
Града Зајечара (“Службени лист града 
Зајечара”, број 47/15). 

 Све остале поверене комуналне 
делатности обављаће се у складу са 
важећим Одлукама Скупштине Града 
Зајечара. 

 
Члан 14. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о оснивању 
Јавно комуналног предузећа “Комуналац” 
Салаш 06 број 011-94 од 29. 12. 1989. 
године као и мандат свим органима Јавно 
комуналног предузећа “Комуналац” 
Салаш. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
I бр. 011-56/2016 
У Зајечару,03.06.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Стефан Занков,с.р. 

   
 
 На основу члана 75.став 2. Закона 
о здравственој заштити („Службени 
гласник РС“, број 107/05, 88/10,99/10 и 
57/11), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/07) и члана 
39. став 1. тачка 7. Статута града 
Зајечара („Службени листа града 
Зајечара“ број 1/08, 20/09,21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 03.06.2016.године, 
донела је  
  

ОДЛУКУ 
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ  ОГРАНАКА И 
ЈЕДИНИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОТОВИХ 

ЛЕКОВА АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђује се радно 
време - недељни распоред рада, почетак 
и завршетак радног времена Апотеке 
Зајечар. 
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Члан 2. 

 
 Под радним временом, у смислу 
закона и одлуке, подразумева се време у 
коме је Апотека Зајечар дужна да пружа 
здравствену услугу. 
 

Члан 3. 
 

 Утврђује се недељни распоред 
рада, почетак и завршетак радног 
времена Апотеке Зајечар, према 
огранцима и апотекарским јединицама за 
издавање готових лекова ( у даљем 
тексту: Апотекарска јединица). 
1) Огранак „Лек“ у Зајечару – радно 

време је нон-стоп од 07.00-21.00 сати, 
и то у периоду од 21.00-07.00 сати по 
систему ноћног дежурства. Овај 
огранак ради и у све дане државних и 
верских празника. 

2) Огранак „Здравље“ у Зајечару-радно 
време радним данима од 07.00-20.00 
сати, суботом од 07.00-14.00 сати, 
недељом не ради; 

3) Огранак „Ромулијана“ у Зајечару-
радно време радним данима од 07.00-
16.00 сати, суботом од 07.00-15.00 
сати, недељом не ради; 

4) Огранак „Котлујевац“ у Зајечару-радно 
време радним данима од 07.00-20.00 
сати, суботом од 07.00-15.00 сати, 
недељом не ради; 

5) Јединица за издавање готових лекова 
„Салаш“-радно време радним данима 
од 07.00-14.00 сати, суботом  и 
недељом апотека  не ради; 

6) Јединица за издавање готових лекова 
„Рготина“-радно време понедељком и 
средом  од 08.00-13.30 сати, осталим 
данима апотека  не ради; 

7) Јединица за издавање готових лекова 
„Грљан“-радно време уторком и 
петком од 08.00-13.30 сати, осталим 
данима апотека  не ради; 

8) Јединица за издавање готових лекова 
„Гамзиградска Бања“-радно време 
уторком и петком од 08.00-13.30 сати, 
осталим данима апотека  не ради; 

9) Јединица за издавање готових лекова 
„Велики Извор“-радно време уторком и 
четвртком од 08.00-13.30 сати, 
осталим данима апотека  не ради; 

10) Јединица за издавање готових лекова 
„Звездан“-радно време понедељком  
од 08.00-13.30 сати, осталим данима 
апотека  не ради; 

11) Јединица за издавање готових лекова 
„Шипиково“-радно време петком  од 
08.00-13.30 сати, осталим данима 
апотека  не ради; 

12) Јединица за издавање готових лекова 
„Крађорђев венац“-радно време 
радним даном  од 08.00-16.00 сати, 
суботом и недељом апотека не ради; 

13) Огранак  „Фармакон“-радно време 
радним даном  од 08.00-21.00 сати, 
суботом  од 08.00-15.00 сати , 
недељом апотека не ради; 

14) Огранак  „Ескулап“ у Књажевцу -радно 
време радним даном  од 07.00-20.00 
сати, суботом  и недељом од 07.00-
20.00 сати ; 

15) Огранак  „Дома Здравља“ у Књажевцу 
-радно време радним даном  од 07.00-
20.00 сати, суботом од 07.00-14.00 
сати,недељом не ради ; 

16) Огранак  „Хигија“ у Књажевцу -радно 
време радним даном  од 07.00-20.00 
сати, суботом   од 07.00-15.00 сати, 
недељом не ради ; 

17) Јединица за издавање готових лекова 
„Минићево“ у Минићеву-радно време 
радним даном  од 07.00-14.00 сати, 
суботом и недељом апотека не ради; 

18) Јединица за издавање готових лекова 
„Кална“-радно време уторком и петком   
од 08.00-12.00 сати, осталим данима 
апотека не ради; 

19) Огранак  „Бољевац“ у Бољевцу -радно 
време радним даном  од 07.00-20.00 
сати, суботом   од 07.00-15.00 сати, а у 
периоду субота од 15.00 сати до 
понедељка у 07.00 сати апотека ће 
радити по систему приправности, где 
су телефони приправности истакнути у 
излогу ; 

20) Јединица за издавање готових лекова 
„Подгорац“-радно време уторком и 
петком   од 08.00-13.30 сати, осталим 
данима апотека не ради; 

21) Јединица за издавање готових лекова 
„Гален“-радно време радним даном  
од 07.00-15.00 сати, суботом и 
недељом апотека не ради; 
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Члан 3. 

 
 Недељни распоред рада, почетак и 
завршетак радног времена Апотеке 
Зајечар утврђен овом одлуком мора бити 
истакнут на улазу или на другом видном 
месту објекта у којем се обавља 
делатност Апотеке Зајечар. 
 

Члан 4. 
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број 011-57/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

    
 

На основу члана 32.став 1. тачка 6. 
а у вези члана 66. став 3. и 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр,129/07 и 83/14-др. закон) и члана 
39.став 1. тачка 7. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, бр.1/08, 
3/08-испр, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 
8/16) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 03.06.2016.године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о Градском већу града 

Зајечара 
 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о Градском већу града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр.29/13, 31/13 и 51/14), у даљем тексту: 
Одлука, члан 5. мења се и гласи: 
 

„Члан 5. 
 

Стручно-техничке, организационе и 
административне  послове за потребе 
Градског већа, обавља надлежно 
одељење Градске управе града Зајечара. 

 Секретара Градског већа 
распоређује начелник Градске управе 
одговарајућим решењем.  
 Секретар  Градског већа се стара о 
законитости правних аката које Градско 
веће доноси или подноси Скупштини 
града на усвајање, обавештава надлежна 
одељења Градске управе о актима које 
Градска управа треба да припреми за 
потребе Градског већа, стара се о изради 
записника са седница Градског већа, 
помаже председнику већа у припремању 
седница и извршавању одлука и 
закључака градског већа и врши друге 
послове које му повери Градско веће или 
његов председник.“ 
 

Члан 2. 
 

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

 
 

I бр. 011-60/2016 
У Зајечару, 03.06.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
`  На основу члана 3. став 1. тачка 7. 
Закона о комуналним делатностима ("Сл. 
гласник РС" бр. 88/11) и чл. 39. тачка 31. 
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 03.06.2016. 
године,  донeла је  
  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о јавним паркирали-
штима  (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.15/14, 23/14 и 23/14-др.одлука, 38/14, 
30/15 и 1/16), члан 24., мења се и гласи: 
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“Члан 24. 

 
 Потребу уклањања и блокаде 
возила са јавних паркиралишта и других 
јавних површина, утврђује овлашћено 
лице МУП-а, Полицијске управе у 
Зајечару, саобраћајни или комунални 
инспектор и комунални полицајац 
Одељења за инспекцијске послове и 
комуналну полицију Градске управе града 
Зајечара (у даљем тексту: овлашћено 
лице), у оквиру надлежности одређене 
законом и другим прописима.  
 По утврђеној потреби за уклањање 
и блокаду возила, овлашћено лице издаје 
Предузећу налог за уклањање и блокаду 
возила. 
 Налог за уклањање и блокаду 
непрописно паркираног возила са јавних 
паркиралишта  издаје и овлашћено лице 
Предузећа: 
 а) ако је возило паркирано: 
- на паркинг месту, супротно саобра-

ћајном знаку, хоризонталној и верти-
калној саобраћајној сигнализацији, 

- на паркинг месту резервисаном за 
инвалиде,  

- на резервисаном паркинг месту, по 
захтеву лица које је резервисало 
паркинг место, 

- на месту предвиђеном за заустав-
љање и паркирање такси возила - 
такси стајалишту у оквиру зоне 
паркирања 

  
 б) ако је на јавном паркиралишту 
остављено: 
- нерегистровано возило или возило без 

регистарских ознака; 
- неисправно и хаварисано возило, 

односно прикључно возило без 
сопственог погона. 

 
 Овлашћено лице Предузећа изда-
ће и налог за уклањање и блокаду возила  
регистрованог ван подручја Републике 
Србије, које је паркирано на јавном 
паркиралишту, уколико корисник није 
поступио сходно члану 13. став 1. Одлуке. 
 Уз налог за уклањање и блокаду 
возила, овлашћено лице прилаже 
фотографију возила са места прекршаја и 
записник о стању возила пре уклањања. 

 У поступку уклањања и блокаде 
возила, овлашћено лице дужно је да 
присуствује приликом издавања налога за 
пренос и утовара возила.” 
 

Члан 2. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I бр. 011-61/2016 
У Зајечару,03.06.2016. године 
                                                              

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
 На основу члана 38. став 5. Закона 
о удружењима („Сл. гласник РС“ број 
51/09, 99/11 – др. закони), чл. 32. став 1. 
тачка 6.  и чл. 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ 
број 129/07 и 83/2014 - др. закон), члана 5. 
став 3. Уредбе о средствима за 
подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање 
програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Сл. гласник РС“, 
број 8/12 и 94/13) и члана 39. став 1. тачка 
7. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/2013, 22/2014 и 8/2016), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној дана 
03.06.2016. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 
СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

УДРУЖЕЊА 
 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о суфинансирању 
програма рада удружења („Сл. лист града 
Зајечара бр. 7/11 и 54/2013),  члан 5. став 
1. Одлуке мења се и гласи: 
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 „Конкурс за расподелу средстава 
расписује Градско веће града Зајечара.“  
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“. 
 
 
I број: 011-58/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

    
 
 На основу члана 14. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр.  
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и 
члана 39. став 1. тачка 31. 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 03.06.2016. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о изменама Решења о именовању 
председника, чланова и секретара 
Градске изборне комисије града 

Зајечара у сталном саставу и њихових 
заменика 

 
 
I 

 
 У Решењу о именовању 
председника, чланова и секретара 
Градске изборне комисије града Зајечара 
у сталном саставу и њихових заменика 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 3/16) - у 
даљем тексту: Решење,у тачки I подтачка 
1. део који гласи: 
 
 „Светлана Лукић, дипломирани 
правник, заменик председника  
 (на предлог Одборничке групе 
„Ивица Дачић - СПС – ПУПС – ЈС“)“ 
 
 

            мења се и  гласи: 
 
 „Владимир Голубовић, дипломи-
рани правник, заменик председника  
 (на предлог Одборничке групе 
„Ивица Дачић - СПС – ПУПС – ЈС“)“ 
 

II 
 

 У Решењу, тачка  I подтачка 9. део 
који гласи: 
 
          „Ненад Динуловић, дипломирани 
правник, члан 
 (на предлог Одборничке групе 
„Ивица Дачић - СПС – ПУПС - ЈС“)“ 
 
    мења се и  гласи: 
 
          „Оливер Станојевић, дипл. инже-
њер информатике, члан 
 (на предлог Одборничке групе 
„Ивица Дачић - СПС – ПУПС - ЈС“)“     
 

III 
 

 У свему осталом,  Решење о 
именовању председника, чланова и 
секретара Градске изборне комисије 
града Зајечара у сталном саставу и 
њихових заменика („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 3/16), остаје непромењено. 
 

IV 
 
 Решење доставити именованима и 
објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року 
од 24 часа од доношења решења.  
 
 
 I бр. 02-189/2016 
 У Зајечару, 03.06..2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 28. став 8. 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 вези са чланом 14. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011) и члана 39. став 1. тачка 31. 
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 03.06.2016. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ 
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Светлани 
Лукић, дипломираном правнику из 
Зајечара, по сили закона престао мандат 
заменика председника Градске изборне 
комисије града Зајечара, јер није добила 
сагласност Агенције за борбу против 
корупције за вршење друге јавне 
функције-функције заменика председника 
Градске изборне комисије града Зајечара. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Светлана Лукић, дипломирани 
правник, именована је на предлог  
одборничке групе у Скупштини града 
Зајечара „Ивица Дачић-СПС-ПУПС-ЈС“, 
Решењем Скупштине града Зајечара, I 
број: 02-29 од 28.01.2016. године, за 
заменика председника Градске изборне 
комисије града Зајечара. 
 С обзиром да је Светлана Лукић у 
часу именовања на наведену јавну 
функцију, обављала и функцију заменика 

правобраниоца града Зајечара, иста је 
затражила, у складу са законом, саглас-
ност Агенције за борбу против корупције 
за вршење друге јавне функције-заменика 
председника Градске изборне комисије 
града Зајечара. 
 
 Директор Агенције за борбу против 
корупције донео је Решење, број: 014-012-
00-0048/2016-11 од 12.02.2016. године, 
којим није дата сагласност Светлани 
Лукић за вршење друге јавне функције-
заменика председника Градске изборне 
комисије града Зајечара. Светлана Лукић 
је у законском року изјавила жалбу 
Одбору Агенције за борбу против 
корупције на наведено решење директора 
Агенције за борбу против корупције. 
Одбор Агенције за борбу против корупције 
донео је Решење, број: 014-012-00-
0136/16-02 од 30.03.2016. године, којим је 
одбио жалбу Светлане Лукић на  решење 
директора Агенције за борбу против 
корупције, број: 014-012-00-0048/2016-11 
од 12.02.2016. године. На тај начин 
Решење  директора Агенције за борбу 
против корупције, број: 014-012-00-
0048/2016-11 од 12.02.2016. године је 
постало правноснажно. 
 
 Чланом 28. став 7. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције, 
прописано је да функционеру који је 
изабран, постављен или именован на 
другу јавну функцију, супротно одредбама 
овог закона, каснија функција престаје по 
сили закона, а ставом 8. истог члана овог 
Закона, прописано је да одлуку о 
престанку функције у случају из става 7. 
овог члана доноси орган, односно стално 
радно тело органа који је функционера 
изабрао, поставио или именовао на 
каснију функцију, у року од осам дана од 
дана пријема одлуке Агенције којом се 
утврђује да је функционер изабран, 
постављен или именован на другу јавну 
функцију супротно одредбама овог 
закона. 
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 Чланом 14. став 1. Закона о 
локалним изборима, прописано је, између 
осталог, да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест 
чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог одбор-
ничких група у скупштини јединице локал-
не самоуправе, сразмерно броју одбор-
ника. 
 
 Чланом 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
обавља и друге послове утврђене 
законом и овим Статутом. 
 
 Светлана Лукић је дописом од 
23.05.2016. године обавестила Скупштину 
града Зајечара о напред наведеним 
околностима, а све ради даљег 
спровођења законске процедуре. 
 
 Имајући у виду све наведено, 
Скупштина града Зајечара донела је 
Решење о престанку мандата заменика 
председника Градске изборне комисије 
града Зајечара, као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог решења 
допуштена је жалба Управном суду у 
Београду, у року од 24 часа од доношења 
решења.  
 
 Решење доставити: 
 
- именованој 
- Агенцији за борбу против корупције 
- Градској изборној комисији града 

Зајечара 
- архиви 
 
 I број: 02-193/2016 
 У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

 
 

 На основу члана 28. став 8. 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 вези са чланом 14. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр.  129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011) и члана 39. став 1. тачка 31. 
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 03.06.2016. године 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  

ЧЛАНА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ  
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Ненаду 
Динуловићу, дипломираном правнику из 
Зајечара, по сили закона престао мандат 
члана Градске изборне комисије града 
Зајечара, јер није добио сагласност 
Агенције за борбу против корупције за 
вршење друге јавне функције-члана 
Градске изборне комисије града Зајечара. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Ненад Динуловић, дипломирани 
правник, именован је на предлог  
одборничке групе у Скупштини града 
Зајечара „Ивица Дачић-СПС-ПУПС-ЈС“, 
Решењем Скупштине града Зајечара, I 
број: 02-29 од 28.01.2016. године, за 
члана Градске изборне комисије града 
Зајечара. 
 
 С обзиром да је Ненад Динуловић 
у часу именовања на наведену јавну 
функцију обављао и функцију заменика 
секретара Скупштине града Зајечара, 
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исти је затражио, у складу са законом, 
сагласност Агенције за борбу против 
корупције за вршење друге јавне 
функције-члана Градске изборне комисије 
града Зајечара. 
 
 Директор Агенције за борбу против 
корупције донео је Решење, број: 014-012-
00-0046/16-11 од 12.02.2016. године, којим 
није дата сагласност Ненаду Динуловићу 
за вршење друге јавне функције-члана 
Градске изборне комисије града Зајечара. 
Ненад Динуловић је у законском року 
изјавио жалбу Одбору Агенције за борбу 
против корупције на наведено решење 
директора Агенције за борбу против 
корупције. Одбор Агенције за борбу 
против корупције донео је Решење, број: 
014-012-00-0135/16-02 од 30.03.2016. 
године којим је одбио жалбу Ненада 
Динуловића на Решење директора 
Агенције за борбу против корупције, број: 
014-012-00-0046/16-11 од 12.02.2016. 
године. На тај начин Решење  директора 
Агенције за борбу против корупције, број: 
014-012-00-0046/16-11 од 12.02.2016. 
године је постало правноснажно. 
 
 Чланом 28. став 7. Закона о 
Агенцији за борбу против корупције, 
прописано је да функционеру који је 
изабран, постављен или именован на 
другу јавну функцију, супротно одредбама 
овог закона, каснија функција престаје по 
сили закона, а ставом 8. истог члана овог 
Закона, прописано је да одлуку о 
престанку функције у случају из става 7. 
овог члана доноси орган, односно стално 
радно тело органа који је функционера 
изабрао, поставио или именовао на 
каснију функцију, у року од осам дана од 
дана пријема одлуке Агенције којом се 
утврђује да је функционер изабран, 
постављен или именован на другу јавну 
функцију супротно одредбама овог 
закона. 
 
 Чланом 14. став 1. Закона о 
локалним изборима, прописано је, између 
осталог, да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест 
чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог 

одборничких група у скупштини јединице 
локалне самоуправе, сразмерно броју 
одборника. 
 
 Чланом 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
обавља и друге послове утврђене 
законом и овим Статутом. 
 
 Ненад Динуловић је дана 
03.06.2016. године поднео неопозиву 
оставку на јавну функцију члана Градске 
изборне комисије града Зајечара, јер није 
добио сагласност Агенције за борбу 
против корупције за вршење ове јавне 
функције. Такође, обавестио је Скупштину 
града Зајечара да неће учествовати у 
даљем раду Градске изборне комисије 
града Зајечара јер му је јавна функција 
члана Градске изборне комисије града 
Зајечара престала по сили закона. 
 
 Имајући у виду све наведено, 
Скупштина града Зајечара донела је 
Решење о престанку мандата члана 
Градске изборне комисије града Зајечара, 
као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року 
од 24 часа од доношења решења.  
  
 Решење доставити: 
- именованом 
- Агенцији за борбу против корупције 
- Градској изборној комисији града 

Зајечара 
- архиви 
 
 I број:02-194/2016 
 У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 27. 
Статута Града Зајечара  ("Службени 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  
03.06.2016.године,  донeла је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ   
ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I 

 
  Усваја се Финансијски извештај о 
пословању Јавног предузећа „Дирекција 
за изградњу“ Зајечар за 2015. годину, који 
је усвојен Одлуком Надзорног одбора 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар, бр. 01-380 од 31. 03. 2016. 
године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара". 
 
 
I бр. 02-170/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 
                                                                          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 59. став 7. 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 03.06.2016. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 

пословања Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу” Зајечар за  

2016. годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног  предузећа "Дирекција 
за изградњу"  Зајечар за 2016. годину, који 
је усвојио Надзорни одбор Јавног преду-
зећа “Дирекција за изградњу” Зајечар, на 
седници одржаној 31.03. 2016. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-171/2016 
У Зајечару, 03.06. 2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
 На основу чл. 69. ст.1. тач. 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. 
Гласник РС“ бр. 15/16), чл. 28. ст. 2., у 
вези чл. 2. ст. 3. тач. 1. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/11) и чл. 39. 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  03.06.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  Јавном 

комуналном  предузећу  
"Водовод" Зајечар на цену воде и 

одвођења отпадних  вода 
 
I 

 Даје се сагласност Јавном 
комуналном предузећу "Водовод" Зајечар 
да може утврдити  цену воде и одвођења 
отпадних вода у следећим износима: 
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- за коришћење воде са јавних чесама и 
за прање улица                      - 63,20 дин/м3  
 
- за основне и средње школе, спортске, 
верске, политичке и невладине органи-
зације                            - 63,20 дин/м3  
 
- за домаћинства и установе чији је 
оснивач Град Зајечар           -  63,20 дин/м3  
 
- за остале установе и друге организације                                                     
                                                - 91,00 дин/м3  
 
- за привреду                       - 182,00 дин/м3  

 
II 

 Елаборат - калкулација трошкова 
производње воде и одвођења отпадних 
вода, са ценом у износима из тач. I овог 
Решења, усвојио је Надзорни одбор ЈКП 
„Водовод“ Зајечар на седници одржаној 
18. 12. 2015. године.  
 Све утврђене цене из тачке  I овог 
Решења обрачунате су без ПДВ-а а 
примењиваће се од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Зајечара". 
 

III 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-169/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков,с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 27. 
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 
03.06.2016.године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I 

 
  Усваја се Извештај о раду Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар 
за 2015. годину. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара" . 
 
I бр. 02-168/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 27. 
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  
03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О 

ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ 

ЗАЈЕЧАР ЗА  ПЕРИОД 01. 01.2015. - 31. 
12. 2015. ГОДИНЕ 

 
I 

 
  Усваја се Извештај о пословању 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар за период 01. 01.2015.  - 
31. 12. 2015. године. 
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II 

 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара" . 
 
I бр. 02-166/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 28. 
Статута Града Зајечара ("Службени 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  
03.06.2016.године,  донeла је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 

2015. ГОДИНУ 
 
I 

 
  Усваја се Извештај о раду Јавног 
комунално - стамбеног предузећа „Заје-
чар“ Зајечар за 2015. годину, који је 
усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног 
комунално – стамбеног предузећа „Заје-
чар“ Зајечар, бр. 1419 од 14. 03. 2016. 
године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара". 
 
I бр. 02-172/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 27. 
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  
03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2015. 
ГОДИНУ 

 
I 

 
  Усваја се Извештај о раду Јавног 
комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ 
Зајечар за 2015. годину. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-167/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                           

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), члана 39. 
став 1. тачка 9) , тачка 23) и  тачка 28) 
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 03.06.2016. године,  
донeла је  
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РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ   
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ 
у Зајечару за 2015. годину, број 408 од 
10.05.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-181/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 
                                                                          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачке 9) и 28) 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 03.06.2016. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 

У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2015.ГОДИНУ 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
за 2015. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару, број 409 
од 10.05.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-182/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачке 9) и 22) 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 03.06.2016. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ 

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
рада за 2016. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару, број 410 
од 10.05.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-183/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачке 9) и 28) 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 03.06.2016. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА  2016. 
ГОДИНУ МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару за 2016. 
годину, број 31 од 15.01.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-184/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године                                                                           

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 28) 
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 03.06.2016. године,  
донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ 
  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2015. ГОДИНУ  

  НАРОДНОГ МУЗЕЈА „ЗАЈЕЧАР“ 
 

I 
 

 УСВАЈА СЕ   Извештај о раду за 
2015. годину Народног музеја „Зајечар“. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-185/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 28) 
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 03.06.2016. године,  
донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015. ГОДИНУ  
НАРОДНОГ МУЗЕЈА „ЗАЈЕЧАР“ 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ  Финансијски извештај 
за 2015. годину Народног музеја „Зајечар“. 
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II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-186/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
                                                              

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон), на основу 
члана 39. став 1. тачка 9) и члана 39. став 
1. тачка 23) 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 
03.06.2016. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
„ЗАЈЕЧАР“ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 
за 2016. годину Народног музеја „Зајечар“ 
бр.304/2 од 09.05.2016.године.. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-187/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
                     

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков,с.р. 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 27) 
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 03.06. 2016. године,  
донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА  2016. 
ГОДИНУ  НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план за 2016. годину 
Народног музеја „Зајечар“ из Зајечара. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-188/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године                                             

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 9), 23) и 28) 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 03.06.2016. године,  
донeла је  
 

 
 
 



03. ЈУН 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 21  СТРАНА 33 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  
ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 

„ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
ЗА 2015. ГОДИНУ  

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Позоришта Тимочке крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару за 2015. годину, 
бр.222 од 08.04.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-173/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 9), 23) и  28) 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 03.06. 2016. године,  
донeла је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА   ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ 
КРАЈИНЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У 

ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2015. ГОДИНУ 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
Позоришта Тимочке крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару за 2015. годину,  
број 227 од 12.04.2016. године. 
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-174/2016 
У Зајечару, 03.06. 2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 39. став 1. тачка 9) и 
23) 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 03.06. 
2016. године,  донeла је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН  

РАДА ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 
„ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

ЗА 2016. ГОДИНУ  
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 
Позоришта Тимочке крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару за 2016. годину, 
бр.222 од 08.04.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-175/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 39. став 1. тачка 9) и 
23) 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 
03.06.2016. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН  

ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 
„ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

ЗА 2016. ГОДИНУ  
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансиј-
ски план Позоришта Тимочке крајине 
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару за 2016. 
годину, бр.227 од 12.04.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-176/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,бр.129/2007), члана 39. став 
1. тачка 9) , тачка 23) и  тачка 28) 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 03.06.2016. године,  
донeла је  
 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  

ФОНДАЦИЈЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У 
ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Фондације „Зоран Радмиловић“ у Зајечару 
за 2015. годину, број 33 од 08.04.2016. 
године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-177/2016 
У Зајечару, 03.06. 2016. године 
             

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), члана 39. 
став 1. тачка 9), тачка 23 и тачка 28) 
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 03.06.2016. године,  
донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА ФОНДАЦИЈЕ „ЗОРАН 

РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 
 

 УСВАЈА СЕ  Финансијски извештај 
Фондације „Зоран Радмиловић“ у Зајечару 
за 2015. годину, број 19 од 26.02.2016. 
године. 
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II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-178/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године                                                                      

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), члана 39. 
став 1. тачка 9) и тачка 23)  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 03.06.2016. године,  
донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА ФОНДАЦИЈЕ „ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 
Фондације „Зоран Радмиловић“ у Зајечару 
за 2016. годину, број 33 од 08.04.2016. 
године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-179/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
                                                

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

 
 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), члана 39. 
став 1. тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 
23) 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 
03.06.2016. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ  
ФОНДАЦИЈЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ 

У ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финан-
сијски план за 2016. годину Фондације 
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару, број 40 од 
13.04.2016. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-180/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године                                             

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
   На основу члана 20. Статута 
Фондације “Зоран Радмиловић”  бр.17 од 
29.02.2102.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 
03.06.2016.године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  ФОНДАЦИЈЕ  “ЗОРАН 

РАДМИЛОВИЋ”   
 
 

  ИМЕНУЈЕ СЕ Сања Митић, за 
члана Надзорног одбора Фондације 
“Зоран Радмиловић”   као представник 
оснивача. 
 
 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 („Сл.гласник 
РС“, бр.88/2010  и 99/2011-др.закон) 
предвиђено је да се статутом могу 
предвидети и други органи задужбине и 
фондације. 
 Чланом 20. став 2. Статута 
Фондације прописано је да Надзорни 
одбор има три члана, да два члана 
именује Скупштина града Зајечара, а 
једног члана Позориште Тимочке крајине 
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару. Мандат 
члановима надзорног одбора траје 4 
године, с могућношћу поновног избора. 
 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. 
 Дана 13.04.2016. Сташа 
Живадиновић године поднео је оставку, 
образлажући је приватним обавезама,  и 
немогућности да се адекватно посвети 
обавезама у фондацији. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. 
Тужба се предаје Управном суду у 
Београду непосредно или преко поште.  

 Решење доставити: именованој, 
Фондацији “Зоран Радмиловић” Зајечар                        
и архиви. 
 
 
I бр. 02-191/2016 
У Зајечару, 03.06.2016.године. 
  

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 
  На основу члана 36. Закона о 
задужбинама и фондацијама (“Сл. гласник 
РС”, бр.88/2010 и 99/2011 - др.Закон ), 
члана 13. Одлуке о оснивању Фондације 
“Зоран Радмиловић”  (04.бр.011-51 од 
1992.године), члана 20. Статута Фондаци-
је “Зоран Радмиловић”  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 
03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ФОНДАЦИЈЕ  “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”   

 
  Сташи Живадиновићу, као пред-
ставнику оснивача, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ 
члана Надзорног одбора Фондације 
“Зоран Радмиловић”, због подношења 
оставке. 
 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. 
 Чланом 13. Одлуке о оснивању 
Фондације “Зоран Радмиловић” прописа-
но је да Управни одбор сачињавају 



03. ЈУН 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 21  СТРАНА 37 

 
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 20. став 2. Статута 
Фондације прописано је да Надзорни 
одбор има три члана , да два члана 
именује Скупштина града Зајечара, а 
једног члана Позориште Тимочке 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. 
 Сташа Живадиновић, именован је 
за члана Надзорног одбора Фондације 
“Зоран Радмиловић” Решењем Скупштине 
града Зајечара I бр. 02-192 од 11.09.2013. 
године. 
 Дана 13.04.2016. године поднео је 
оставку, образлажући је приватним 
обавезама,  и немогућности да се аде-
кватно посвети обавезама у Фондацији. 
  
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор, тужбом, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења. 
Тужба се предаје Управном суду у 
Београду непосредно или преко поште.  
  
 Решење доставити: именованом, 
Фондацији “Зоран Радмиловић” Зајечар                                                                                                    
и архиви. 
 
I бр. 02-192/2016 
У Зајечару, 03.06.2016.године.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 22. 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), члана 134. Закона о социјалној 
заштити ("Сл. гласник РС", бр. 24/2011)  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 03.06.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК 
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У 

РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 

 У Решењу о именовању члана 
Надзорног одбора Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју из Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 14/2016), у даљем тексту: 
Решење, у ставу I, уместо речи „Радомир 
Мишић”, треба да стоји „Радомир 
Микић“.  
 

II 
 

 У свему осталом Решење остаје 
непромењено. 

 
III 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 22. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да надзорни 
одбор установе именује и разрешава 
оснивач.. 
 Чланом 134. Закона о социјалној 
заштити прописано је да управни одбор и 
надзорни одбор установе социјалне 
заштите коју је основала Република 
Србија, аутономна покрајина или јединица 
локалне самоуправа има најмање три 
члана, ако овим законом није другачије 
прописано.  
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 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.  
 
 Скупштина града Зајечара донела 
је Решење о именовању члана Надзорног 
одбора Установе за дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју из 
Зајечара, I број: 02-107/2016 од 
04.04.2016. године. Накнадним увидом 
утврђено је да је техничком грешком код 
личног имена уписано Радомир Мишић, а 
треба да стоји Радомир Микић. 
 
 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 именованом, 
Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју из Зајечара и 
архиви. 
 
 
I број: 02-190/2016 
У Зајечару, 03.06.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

 
 
 
 
 
 

 На основу члана 536.Закона о 
привредним друштвима („Сл.гласник РС“, 
бр. 36/11 и 99/11) и члана 39.став 1.тачка 
31. Статута града Зајечара („Службени 
лист града  Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 8/16)) Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 
03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРА - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Почетни ликвидаци-
они извештај Бизнис инкубатор центра - у 
ликвидацији Зајечар, од 28.03.2016. 
године. 
 

II 
 
 Почетни ликвидациони извештај 
Бизнис инкубатор центра - у ликвидацији 
Зајечар,  од 28.03.2016.године,саставни је 
део ове Одлуке. 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
I бр.02-160/2016 
У Зајечару, 03.06.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11 и 99/11) 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  03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 
2015.ГОДИНУ  ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У ЛИКВИДАЦИЈИ  

 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Центра за културу града 
Зајечара у ликвидацији за 2015. годину, 
који је саставни део овог Решења. 
 

II 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-162/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 537. 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 
03.06.2016.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА - У ЛИКВИДАЦИЈИ  
ЗА 2015. ГОДИНУ 

 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Туристичке организације града 
Зајечара - у ликвидацији за 2015. годину, 
који je саставни део овог Решења. 
 

II 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-165/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11 и 99/11) 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 03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА  
УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР”  У 
ЛИКВИДАЦИЈИ   ЗА 2015. ГОДИНУ  

 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Установе за спорт „Зајечар“ у 
ликвидацији за 2015. годину, који је 
саставни део овог Решења. 
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II 

 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-164/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 
                                                                     

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 536.Закона о 
привредним друштвима („Сл.гласник РС“, 
бр. 36/11 и 99/11, 83/2014-др.закон и 
5/2015) и члана 39.став 1.тачка 31. 
Статута града Зајечара („Службени лист 
града  Зајечара“, бр.1/08,20/09,21/11,56/13 
и 8/16) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној  03.06.2016.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
УСТАНОВЕ“ГИТАРИЈАДА“ ЗАЈЕЧАР- У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ  Почетни ликвида-
циони извештај Установе „Гитаријада“ 
Зајечар - у ликвидацији , бр.69/2016 од 
23.05.2016.године. 
 

II 
 
 Почетни ликвидациони извештај 
Установе „Гитаријада“ Зајечар  - у 
ликвидацији,  бр.69/2016 од 23.05.2016. 
године, саставни је део ове Одлуке. 
 
 
 
 

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I бр.02-161/2016 
У Зајечару,03.06.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11 и 99/11) 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  03.06.2016.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 
2015.ГОДИНУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ ГРЉАН У ЛИКВИДАЦИЈИ  

 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Агенције за рурални развој 
Грљан у ликвидацији за 2015. годину, који 
је саставни део овог Решења. 
 

II 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-163/2016 
У Зајечару, 03.06.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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