
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
1. и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 1. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 10/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 28.11.2017. 
године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА ПОСЛОВНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 У Пословнику Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 13/09, 9/11 и 30/17), у даљем тексту: 
Пословник, у члану 12. став 3. део који 
гласи: 
 
 „Служби за скупштинске послове.“, 
мења се и гласи: 
 „надлежној организационој једини-
ци Градске управе града Зајечара.“ 
 

Члан 2. 
 

 У Пословнику, члан 35. мења се и 
гласи: 
 „Административно-техничке и стру-
чне послове за радна тела врши 
надлежна организациона јединица 
Градске управе града Зајечара.“ 
 

Члан 3. 
 

 У Пословнику, у члану 78. став 2., 
део који гласи: 
 „скупштинска служба“, мења се и 
гласи: 
 „надлежна организациона јединица 
Градске управе града Зајечара“. 

 

Члан 4. 

 

 У Пословнику, у члану 113. став 3. 

део који гласи: 

 „Служби за скупштинске послове.“, 

мења се и гласи: 

 „Градској управи града Зајечара .“ 

 

Члан 5. 

 

 У Пословнику, у члану 121. став 1. 

алинеја 5. део који гласи: 

 „ и службе за скупштинске 

послове“, брише се. 

 

Члан 6. 

 

 У Пословнику, у члану 133. став 1. 

део који гласи: 

 „Служба за скупштинске послове“, 

мења се и гласи: 

 „Градска управа града Зајечара“. 

 

Члан 7. 

 

 У Пословнику, после члана 134. 

наслов који гласи: 

 „СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШ-

ТИНСКЕ ПОСЛОВЕ“, брише се. 

 

 У Пословнику, члан 135. мења се и 

гласи: 

 „Административно-техничке, 

стручне и друге послове за потребе 

Скупштине града, њених одбора и 

комисија, одборника и одборничких група 

врши надлежна организациона јединица 

Градске управе града Зајечара.“ 

 

Члан 8. 

 

 У свему осталом Пословник остаје 

непромењен. 
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Члан 9. 

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

 
  
I број: 011-53/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 39. тачка 

7.Статута града Зајечара („Сл. лист града 

Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 

22/14, 8/16 и 36/17) и члана 131. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 

9/11 и 30/17) Скупштина града Зајечара, 

на седници одржаној  28.11.2017.године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА 

ОДБОРНИКА,ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА  И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о накнадама 

одборника,чланова Градског већа и 

чланова радних тела Скупштине града и 

Градског већа града Зајечара.(„Сл. лист 

града Зајечара“ број 3/08 и 7/08), у члану 

9.став 2. речи: ”Служба за скупштинске 

послове“ замењују се речима: “Одељење 

за опште, заједничке и нормативно–

правне послове“. 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара“. 

 
        I број: 011-54/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
На основу члана 43.  Закона о 

буџетском систему ("Службени гласник 
РС", број 54/2009, 73/2010,101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13 – идпр., 
108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 
99/16), чл. 32. Закона о локалној 
самоуправи  („Сл.гласник РС“ број 
129/2007 и 83/14-др.закон) и члана 39. 
став 1. тачка 2. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“ број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној дана 
28.11.2017. године, доноси  

 
 

О Д Л У К У 
О ЧЕТВРТОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 Приходи и примања,  расходи и 
издаци буџета Града Зајечара за 2017. 
годину ( у даљем тексту: буџет),  састоје 
се од: 
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А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА  

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) 2.313.616.194,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 2.299.756.388,98 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5) 13.859.805,02 

Издаци за набавку финасиске имовине (62) 

(у циљу спровођења јавних политика) 

/ 

Примања од продаје финансијске имовине (92 осим 
9211,9221,9219,9227,9228) 

/ 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 13.859.805,02 

Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине (921) / 

Примања од задуживања (911) / 

Неутрошена средства из предходних година 16.097.694,98 

Издаци за отплату главнице дуга (611) 29.957.500,00 

НЕТО ФИНАСИРАЊЕ -13.859.805,02 

 
 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 
 

ОПИС 

Шифра 
економске 

класификације 

Средства из 

буџета 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

7+8 2.313.616.194.00 

1. Порески приходи 71 971.600.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне           

     добитке (осим самодоприноса) 
711 596.800.000,00 

    1.2. Самодопринос    711180 / 

    1.3. Порез на имовину 713 241.100.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 

    (осим накнада које се користе преко  

    Буџетског фонда), у чему: 

714 103.700.000,00 

   1.5. Остали порески приходи 716 30.000.000,00 

2. Непорески приходи 

(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 
74 221.464.731,00 

3. Донације 731 + 732 40.596.435,00 

4. Трансфери 733 811.962.028,00 

5. Примања од продаје нефинасијске имовине 8 261.480.000,00 
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УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4+5 2.299.756.388,98 

1. Текући расходи 4 2.109.798.948,98 

   1.1. Расходи за запослене 41 444.931.259,73 

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 881.099.029,58 

   1.3. Отплата камата 44 62.434.473,00 

   1.4. Субвенције 45 151.412.000,00 

   1.5. Социјална заштита из буџета 47 44.508.730,67 

   1.6. Остали расходи 48 + 49 193.580.579 

2. Трансфери 463 282.797.903.00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 189.957.440,00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 / 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 

  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 

92 / 

2. Задуживање 91 / 

    2.1. Задуживање код  домаћих кредитора 911 / 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 / 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   

3. Отплата дуга 61 29.957.500,00 

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 29.957.500,00 

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 / 

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 / 

4. Набавка финансијске имовине 6211 / 
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Члан 3. 
 

  Буџет за 2017. годину састоји се од: 
 

1. Прихода и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) у износу од  
2.313.616.194,00 динара,  

2. Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине (4+5) у износу од   
2.299.756.388,98 динара, 

3. буџетског суфицита у износу од  13.859.805,02 динара. 
 

Средства буџетског суфицита биће распоређена на отплату дуга по основу 
кредитног задужења. 
 
 

 Члан 4. 
 

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017. 2018. и 2019. годину 
исказују се у следећем прегледу: 
 

Eк. 
Клас. 

Ред. 
број 

Опис пројекта 2017. 2018. 2019. 

 
ГРАД ЗАЈЕЧАР 

 
541 
 

 
1. 

Прибављање непокретности у јавну својину 
града Зајечара-уређење деонице Белог и Црног 
Тимока и Тимока у Зајечару 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
Година завршетка финасирања пројекта - 2018. 
- Укупна вредност пројекта – 112.500.000 
- Из текућих прихода буџета  - 3.500.000 

 
 

3.500.000 
109.000.000  

 
541 

 
2. 

Прибављање непокретности у јавну својину 
града Зајечара-изградња и уређење Новог 
гробља у Зајечару 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2019. 
- Укупна вредност пројекта – 24.948.500 
- Из текућих прихода буџета  - 2.175.000 

 
 

2.175.000 
11.386.750 11.386.750 

541 3. 
 

Прибављање непокретности у јавну својину 
града Зајечара-Регионална санитарна депонија 
"Халово II" 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2019. 
- Укупна вредност пројекта – 20.500.000 
- Из текућих прихода буџета  - 0 

 
 

0 
10.750.000 10.750.000 

 
541 

 
4. 

Уређење и озакоњење постојећих водоводних 
система у сеоским насељима 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта  - 1.500.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.500.000 

 
 

1.500.000 
  

 
541 

 
5. 

Изградња ограде на новом гробљу 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта  - 1.831.200 
- Из текућих прихода буџета  -  0 
 

 
 

0 
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511 6. Извођење радова на расвети улице Генерала 

Гамбете од скретања за ЈКСП-браварска 
радионица до Корушке улице 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта- 2017. 
- Укупна вредност пројекта  - 1.199.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.199.000 

1.199.000   

 
511 

 
7. 

Изградња кампа на Краљевици 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2019. 
- Укупна вредност пројекта – 34.295.407 
- Из текућих прихода буџета  -  3.163.036 
-Донације иностраних земаља-13.984.667 

 
 
 

17.147.703 

17.147.704  

 
512 

 
8. 

Набавка камиона-смећара 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
Година завршетка финасирања пројекта - 2017. 
- Укупна вредност пројекта – 23.361.600 
- Из текућих прихода буџета -  3.901.042 
-Донације иностраних земаља-19.460.558 

 
 

23.361.600 
  

 
511 

 
9. 

Уређење (ревитализација) пољских путева 
Година почетка финасирања пројекта - 2016. 
- Година завршетка финасирања пројекта- 2017. 
- Укупна вредност пројекта – 9.504.416 
- Из текућих прихода буџета  -   5.453.159 
-Из средстава буџета РС – 4.051.257 

 
 
 

9.504.416 

  

511 10. Уређење (ревитализација) пољских путева 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 9.226.189,30 
- Из текућих прихода буџета  -   6.966.905,73 
-Из средстава буџета РС 2.259.57 

9.226.189,3   

512 11. Формирање мониторинг центра интегрисаног 
система техничке заштите у објекту ПУ Зајечар 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 4.442.032 
- Из текућих прихода буџета  -  4.442.032 

4.442.032   

512 12. Систем техничке заштите приступног пута 
Никола Пашић 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 1.550.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.550.000 

1.550.000   

512 13. Верткална сигнализација 
Година почетка финасирања пројекта - 2016. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 1.013.400 
- Из текућих прихода буџета  -   1.013.400 

1.013.400   

 
511 

14. Пројекти 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 28.288.000 
- Из текућих прихода буџета  -  9.788.000 

 
 

9.788.000 
18.500.000  

511 15. Завршетак ул.Никола Пашић 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 2.343.000 
- Из текућих прихода буџета  -  2.343.000 

2.343.000   
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511 16. Реконструкција улица у граду са учешћем 

грађана 
Година почетка финасирања пројекта – 2016. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 35.050.161,84 
- Из текућих прихода буџета  -  15.500.000 

15.500.000   

511 и 512 17. Радови на завршетку јавне гараже 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 2.927.144 
- Из текућих прихода буџета  -   2.927.144 

2.927.144   

511 18. Наткривање јавне гараже са халом сирева 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2018. 
- Укупна вредност пројекта – 5.000.000 
- Из текућих прихода буџета  1.000.000 

1.000.000 4.000.000  

4632 19. Идејни пројекат замене котла у ОШ „Љ.Р.Нада“ 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 2.366.000 
- Из текућих прихода буџета  -  2.366.000 

2.366.000   

4632 20. Против пожарна инсталација у ОП „Јелена 
Мајсторовић“ 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 1.853.280 
- Из текућих прихода буџета  -  1.853.280 

1.853.280   

4632 21. Израда пројектне документације за радове на 
инвестиционом одржавању школске зграде и 
дворишта са оградом ОШ "Љубица 
Радосављевић Нада" 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 967.000 
- Из текућих прихода буџета  -  967.000 

967.000   

4632 22. Инвестиционо одржавање косог крова на 
објекту број 7 ОШ "Јован Јовановић Змај" 
-Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 961.000 
- Из текућих прихода буџета  -  220.000 
-из буџета РС – 741.000 

220.000   

4632 23. Опремање учионица школским намештајем ОШ 
"Јован Јовановић Змај" 
-Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 368.000 
- Из текућих прихода буџета  -  80.000 
-из буџета РС – 288.000 

80.000   

511 24. Завршетак реконструкције, доградње и 
модернизације Градског стадиона у Зајечару 
-Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 5.136.454 
- Из текућих прихода буџета  -  5.136.454 
 

5.136.454   
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512 25. Набавка опреме 

Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта- 2017. 
- Укупна вредност пројекта – 6.347.000 
- Из текућих прихода буџета  6.347.000 

6.347.000   

515 26. Нематеријална имовина 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта- 2017. 
- Укупна вредност пројекта – 971.930 
- Из текућих прихода буџета  -  971.930 

971.930   

511 27. Уређење фасаде зграде Градске управе 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 500.000 
- Из текућих прихода буџета  -  500.000 

500.000   

512 28.  Набавка опреме за ванредне ситуације-дрон 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта– 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 600.000 
- Из текућих прихода буџета  -  600.000 

600.000   

512 29. Пројекат стабилног система за дојаву пожара 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 50.000 
- Из текућих прихода буџета  -  50.000 

50.000   

 
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

511 30. Реализација пројекта одвођења  комуналних 
отпадних вода  
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 15.000.000 
- Из текућих прихода буџета  -  15.000.000 

15.000.000   

511 31. Израда генералног пројекта прикупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода 
Зајечара и свих сеоских насеља 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта- 2017. 
- Укупна вредност пројекта – 2.100.000 
- Из текућих прихода буџета  - 2.100.000 

2.100.000   

512 32. Набавка контејнера –комунални отпад 
Година почетка финасирања пројекта – 2016. 
- Година завршетка финасирања пројекта – 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 7.200.000 
- Из текућих прихода буџета  -  7.200.000 

7.200.000   

512 33. Нававка контејнера-рециклирани отпад 
Година почетка финасирања пројекта – 2016. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 3.200.000 
- Из текућих прихода буџета  -  3.200.000 

3.200.000   

512 34. Спровођење истражних радова у циљу израде 
Пројекта одвођења отпадних вода града 
Зајечара 
Година почетка финасирања пројекта – 2016. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 3.500.000 
- Из текућих прихода буџета  -  3.500.000 

3.500.000   
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514 35. Набавка садница 

Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 1.000.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.000.000 

1.000.000   

 
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
 

512 36. Набавка опреме 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 330.000 
- Из текућих прихода буџета  -  300.000 
-Из сопствених прихода – 30.000 

330.000   

515 37. Набавка књига 
Година почетка финасирања пројекта – 2015. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2015. 
- Укупна вредност пројекта – 1.100.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.050.000 
-Из сопствених прихода-50.000 

1.100.000   

512 38. Конзерваторско рестаураторске интервенције 
на збирци старе и ретке књиге 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 463.712 
- из буџета РС -  463.712 

463.712   

 
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“ 
 

512 39. Набавка опреме 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 1.530.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.500.000 
-Из сопствених прихода – 30.000 

1.530.000   

515 40. Нематеријална имовина 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 10.000 
- Из текућих прихода  -  10.000 

10.000   

 
ПОЗОРИШТЕ „ЗОЗАН РАДМИЛОВИЋ“ 
 

512 41. Набавка опреме 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 100.000 
- Из текућих прихода буџета  -  100.000 

100.000   

 
НАРОДНИ МУЗЕЈ 
 

515 42. Нематеријална имовина 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 500.000 
- Из текућих прихода буџета  -  100.000 
- Из сопствених прихода  -  400.000 

500.000   
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523 43. Залихе робе за даљу продају 

Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 500.000 
- Из сопствених прихода  -  500.000 
 

500.000   

 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
 

512 44. Набавка опреме 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 180.000 
-Из прихода буџета – 50,000 
- Из сопствених прихода  -  130.000 

180.000   

515 45. Нематеријална имовина 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 60.000 
- Из прихода буџета - 50.000 
- Из сопствених прихода  -  10.000 

60.000   

512 46. Заштита архивских збирки и фондова у служби 
грађана 
Година почетка финасирања пројекта – 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 2.000.000 
-Из буџета РС– 2.000.000 
 

2.000.000   

 
УСТАНОВА „ОБЛУТАК“ 
 

 
512 

 
47. 

Набавка  опреме 
Година почетка финасирања пројекта - 2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта - 300.000 
- Из текућих прихода буџета-300.000 
 

 
300.000 

  

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“ 
 

 
511 

 
48. 

Одржавање објеката 
Година почетка финасирања пројекта -2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 300.000 
- Из текућих прихода буџета -  300.000 

 
300.000 

  

512 49. Набавка опреме  
Година почетка финасирања пројекта -2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 930.000 
- Из текућих прихода буџета -  930.000 

930.000   

515 50. Нематеријална имовина 
Година почетка финасирања пројекта -2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 351.500 
- Из сопствених прихода -  250.000 
- Из прихода буџета РС – 101.500 
 

351.500   
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ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

512 51. Набавка опреме 
Година почетка финасирања пројекта -2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 20.000 
- Из сопствених прихода -  20.000 
 

20.000   

 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

511 52. Одржавање објеката 
Година почетка финасирања пројекта -2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 1.109.900 
-Из текућих прихода – 959.900 
- Из сопствених прихода  -  150.000 

1.109.900   

512 53. Набавка опреме 
Година почетка финасирања пројекта -2017. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 
2017. 
- Укупна вредност пројекта – 227.600 
-Из текућих прихода – 227.600 

227.600   

 
Члан 5.  

 
 

 Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града 
Зајечара износе 2.329.713.888,98 динара. По врстама, односно економским 
класификацијама и изворима финансирања, утврђени су у следећим износима: 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 8. 
 

 Број запослених код корисника 
буџета не може прећи максималан број 
запослених на неодређено и одређено 
време и то: 
- 185 запослених у локалној 

администрацији на неодређено 
време, 

- 17 запослених у локалној 
администрацији на одређено време, 

- 10 приправника у локалној 
администрацији, 

- 140 радника у ПУ „Ђулићи“ на 
неодређено, 

- 1 радник у ПУ „Ђулићи“ на одређено, 

- 21 радник у Народном музеју на 
неодређено време, 

- 14 радника у Историјском архиву на 
неодређено време, 

- 24 радника у Матичној библиотеци 
на неодређено време,   

- 38 радника у Позоришту на 
неодређено време, 

- 3 радника у Позоришту на одређено 
време, 

- 16 радника у Установи „Цекит“ на 
неодређено време, 

- 1 радника у Установи „Цекит“ на 
одређено време, 

- 9 радника у Установи „Облутак“ на 
неодређено време, 

 

У наведени број запослених на 
неодређено време улазе и постављена 
лица на местима директора установа. 

 У овој одлуци о буџету средства за 
плате се обезбеђују за број запослених из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

 
 За извршење ове Одлуке одгово-
ран је Градоначелник града Зајечара. 
 Наредбодавац за  извршавање 
буџета  у целини и по финансијским 
плановима је  Градоначелник. 

Члан 10. 
 

 Руководилац директног односно 
индиректног корисника буџетских сред-
става одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџет-
ских апропријација као и за преузимање 
обавеза, издавање налога за плаћање 
који се извршавају из додатних извора 
прихода, као и за издавање захтева за 
плаћање са рачуна извршења буџета. 

 
Члан 11. 

 
 За законито и наменско кориш-
ћење средстава распоређених овом Одлу-
ком, поред функционера, односно 
руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одговоран 
је начелник Градске управе града 
Зајечара. 
 

Члан 12. 
 
 Локални орган управе надлежан за 
финансије обавезан је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута 
годишње информише Градоначелника и 
Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по 
подношењу извештаја из става  1. овог 
члана, Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града.     
   

Члан 13. 
 

 Приходи и примања буџета Града 
Зајечара прикупљају се и наплаћују у 
складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом 
Одлуком за поједине врсте прихода и 
примања. 

  
Члан 14. 

 
 Обавезе које преузимају директни 
и индиректни корисници буџетских 
средстава морају одговарати апропри-
јацији која им је одобрена за ту намену 
овом одлуком. 



88 СТРАНА   БРОЈ 43 SLU@BENI LIST 28. НОВЕМБАР 2017.  

 
Изузетно корисници из става 1. 

овог члана, у складу са чланом 54. Закона 
о буџетском систему, могу преузети 
обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у 
више година на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз 
сагласност надлежног извршног органа, а 
највише до износа исказаних у плану 
капиталних издатака из члана 4. ове 
Одлуке. 

Корисници буџетских средстава су 
обавезни да пре покретања поступка за 
преузимање обавеза прибаве сагласност 
надлежног извршног органа-Градоначел-
ника.  
 Обавезе преузете у 2016. години у 
складу са одобреним апропријацијама у 
тој години, а неизвршене у току 2016. 
године, преносе се у 2017. годину и имају 
статус преузетих обавеза и извршавају се 
на терет одобрених апропријација овом 
Одлуком. 
 Преузете обавезе и све 
финансијске обавезе морају бити 
извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог 
рачуна трезора, осим ако је законом, 
односно актом Владе предвиђен другачији 
метод. 

 
Члан 15. 

 
 Расположива апропријација корис-
ника који има преузете обавезе које 
преноси у 2017. годину, рачуна се по 
формули:  одобрена апропријација за 
2017. годину-преузете обавезе из 2016. 
године=расположива апропријација за 
2017. годину. 
 

 
Члан 16. 

 
 Корисник буџетских средстава који 
одређени расход и издатак извршава из 
средстава буџета и из других прихода, 
обавезан је да измирење тог расхода и 
издатка прво врши из прихода из тих 
других извора. 
 
 

 

Члан 17. 
 

 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико 
законом није другачије прописано. 
 Корисници буџетских средстава 
приликом закључивања уговора о набав-
ци добара, финансијске имовине, пружа-
њу услуга или извођењу грађевинских 
радова, морају да поступе у складу са 
прописима који регулишу јавне набавке. 
 Набавком мале вредности, у 
смислу прописа о јавним набавкама 
сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана законом којим се уређује 
буџет Републике Србије за 2017. годину. 
 

Члан 18. 
 

 Плаћање из буџета неће се 
извршити уколико нису поштоване 
процедуре утврђене чланом 56. став 3. 
Закона о буџетском систему. 
 Преузете обавезе чији је износ 
већи од износа средстава предвиђеног 
буџетом или које су настале у супротности 
са овим законом или другим прописом, не 
могу се извршавати на терет 
консолидованог рачуна локалне власти. 

 
Члан 19. 

 
 Распоред и коришћење сред-става 
врши се по посебном акту (решење) које 
доноси градоначелник на предлог 
надлежног Одељења за финансије по 
финасијским плановима. 
 

Члан 20. 
 

У случају да за извршење одре-
ђеног плаћања корисника средстава буџе-
та није постојао правни основ, средства 
се враћају у буџет Града Зајечара. 

 
Члан 21. 

 
Обавезе према корисницима буџет-

ских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним примањима буџета. 
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Уколико се у току године приходи и 

примања остварују испод планираног 
износа, расходи и издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима и то: за 
обавезе утврђене законским прописима 
на постојећем нивоу и за покриће 
минималних сталних трошкова неоп-
ходних за несметано  функционисање 
корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава 
не остваре додатне приходе у 
планираном износу, апропријације 
утвђене из тих прихода неће се 
извршавати на терет средстава буџета. 

 
Члан 22. 

 
 Приоритет у извршавању расхода 
за робе и услуге корисника буџетских 
средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и 
одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава 
дужни су да обавезе настале по основу 
сталних трошкова, трошкова текућих 
поправки и одржавања, материјал као и 
по основу капиталних издатака измире у 
року утврђеним законом који регулише 
рокове измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 

 
Члан 23. 

 
Директни корисници буџетских 

средстава, који су у буџетском смислу 
одговорни за индиректне кориснике 
буџетских средстава, у обавези су да у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу 
Одлуке о буџету, изврше расподелу 
средстава индиректним корисницима у 
оквиру својих одобрених апропријација и 
о томе обавесте сваког индиректног 
корисника . 

Корисници буџетских средстава 
приходе из буџета и додатне приходе 
корисника распоређују и исказују по 
ближим наменама на  четвртом нивоу 
економске класификације. 

 
 
 
 
 

Члан 24. 
 
 Директни и индиректни  корисници 
буџетских средстава могу да врше 
плаћања до висине расхода и издатака 
које за тромесечни период одреди 
начелник Градске управе на предлог 
органа управе надлежног за финансије (у 
даљем тексту: квота). 
 Приликом одређивања пред-
лога квота за кориснике буџетских 
средстава орган управе надлежан за 
финаније има у виду средства планирана 
у буџету за буџетског корисника, план 
извршења буџета за буџетског корисника 
и ликвидне могућности буџета. 
 

Члан 25. 
 

 Средсва распоређена за финан-
сирање расхода и издатака корисника 
буџета, преносе се на основу њиховог 
захтева за плаћање у складу са 
одобреним квотама и ликвидним 
могућностима буџета. 
 Уз захтев, корисници буџетских 
средстава дужни су да доставе комплетну 
документацију за плаћање (копије). 

 
Члан 26. 

 
 Градско веће одговорно је за 
спровођење фискалне политике и 
управљање јавном имовином, приходима 
и примањима и расходима и издацима на 
начин који је у складу са Законом о 
буџетском систему. 
 Фискални дефицит локалне 
власти може настати само као резултат 
јавних инвестиција и не може бити већи 
од 10% прихода у тој години. 
 Овлашћује се Градоначелник 
града да, у складу са чланом 27ж Закона 
о буџетском систему, може поднети захтев 
Министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 
10%, уколико је резултат реализације 
јавних инвестиција.  
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Члан 27. 

 
 Приходи који су погрешно 
уплаћени, или уплаћени у већем износу 
од прописаних, враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода, 
ако посебним прописима није другачије 
одређено. 
 Повраћај погрешно или више 
уплаћених јавних прихода врши служба за 
трезор на терет уплатних рачуна, у складу 
са законом којим се уређује наплата 
јавних прихода. 
 Приходи из става 1. овог члана, 
враћају се у износима у којима су  
уплаћени у корист буџета. 
                                                      

Члан 28. 
 

 У оквиру буџета део планираних 
прихода не распоређује се унапред већ се 
задржава на име текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве 
користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе 
за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне. 
 Текућа буџетска резерва опреде-
љује се највише до 4,00% укупних прихо-
да и примања од продаје нефинансијске 
имовине за буџетску годину. 
 Решење о коришћењу текуће 
буџетске резерве доноси Градоначелник. 

 
Члан 29. 

 
 У случају да се у току године обим 

пословања или овлашћења директног 
корисника буџетских средстава, односно 
његовог индиректног корисника буџетских 
средстава промени, износ апропријација 
издвојених за активности тог корисника 
могу се увећати, односно смањити на 
терет или у корист текуће буџетске 
резерве. 

Директни корисник буџетских 
средстава, уз одобрење локалног органа 
управе надлежног за финансије, може 
извршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода у 
износу до 5% вредности апропријације за 
расход чији се износ умањује. 
Преусмеравање апропријација, из става 

2.и 3. односе се на апропријације из 
прихода из буџета, док се из осталих 
извора могу мењати без ограничења, с 
тим што корисник буџетских средстава 
који оствари приходе и примања чији 
износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета, подноси 
захтев органу управе надлежном за 
финансије за отварање, односно 
повећање одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода и издатака из свих 
извора финансирања осим из извора 01-
Приходи из буџета. 

Апропријације се не могу 
преносити између законодавне, извршне 
и судске власти. 

Ако у току године дође до 
промене околности која не угрожава 
утврђене приоритете унутар буџета, 
Градоначелник доноси одлуку да се износ 
апропријације који није могуће 
искористити, пренесе у текућу буџетску 
резерву и може се користити, за намене 
за које средства нису предвиђена у 
довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из 
става 3. овог члана не може бити већи од 
износа разлике између максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске 
резерве утврђеног чланом 69. Закона о 
буџетском систему и буџетом одобрених 
средстава текуће буџетске резерве. 

Решење о преносу апропријација 
у текућу буџетску резерву доноси 
Градоначелник.  

 
Члан 30. 

 
 У буџету се планирају средства за 
сталну буџетску резерву, која се исказује 
на апропријацији намењеној за буџетске 
резерве. 
 Стална буџетска резерва користи 
се за финансирање расхода и издатака на 
име учешћа града у отклањању последи-
ца ванредних околности, као што су 
земљотрес, поплава, суша, пожар, клизи-
шта, снежни наноси, град, животињске и 
биљне болести, еколошка катастрофа и 
друге елементарне непогоде, односно 
других ванредних догађаја, који могу да 
угрозе живот и здравље људи или 
проузрокују штету већих размера. 
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 Стална буџетска резерва опреде-
љује се највише до 0,5% укупних прихода 
и примања од продаје нефинасијске 
имовине за буџетску годину. 
 Решење о употреби средстава 
сталне буџетске резерве доноси 
Градоначелник. 
 Извештај о коришћењу средстава 
сталне буџетске резерве доставља се 
скупштини уз завршни рачун буџета. 

 
Члан 31. 

 
 Одлуку о отварању буџетског 
фонда у складу са чланом 64. Закона о 
буџетском систему доноси Градско веће. 

 
Члан 32. 

 
Изузетно, у случају да други ниво 

власти својим актом определи Граду 
Зајечару наменска трансферна средства, 
укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода,  као и у случају 
уговарања донација, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења 
ове Одлуке, одељење за финансије, на 
основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода по 
том основу, у складу са чланом 5. Закона 
о буџетском систему. 
 

 
Члан 33. 

 
Новчана средства буџета града, 

директних и индиректних корисника 
средстава тог буџета, као и других 
корисника јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора 
града, воде се и депонују на 
консолидованом  рачуну трезора. 

 
Члан 34. 

 
Плаћање са консолидованог 

рачуна трезора за реализацију обавеза 
других корисника јавних средстава, у 
смислу Закона о буџетском систему, који 
су укључени у система консолидованог 
рачуна трезора, неће се вршити уколико 
ови корисници нису добили сагласност на 

финансијски план на начин прописан 
законом односно актом скупштине града и 
уколико тај план нису доставили Управи 
за трезор. 

 
Члан 35. 

 
Новчана средства на консоли-

дованом рачуну трезора Града Зајечара, 
могу се  инвестирати у складу са чланом 
10. Закона о буџетском систему, при чему 
су, у складу са истим чланом Закона, 
Градоначелник, односно лице које он 
овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 

 
Члан 36. 

 
   Град Зајечар се може дугорочно 
задуживати у складу са чланом 36. Закона 
о јавном дугу (»Сл. Гласник РС« број 
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15). 

Одлуку о задуживању града доно-
си Скупштина града Зајечара, по предход-
но прибављеном мишљењу Министарства 
финансија Републике Србије. 

Град се може задужити у земљи и 
иностранству, односно на домаћем и 
иностраном тржишту, у домаћој и страној 
валути. 

Град не може давати гаранције. 
 

Члан 37. 
 

   За финасирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима буџета, Градоначелник се 
може задужити у складу са одредбама 
члана 35. Закона о јавном дугу (»Сл. 
Гласник РС« број 61/05, 107/09, 78/11 и 
68/15).  
 

Члан 38. 
 

Директни и индиректни 
корисници буџетских средстава у 2017. 
години обрачунату исправку вредности 
нефинансијске имовине исказују на терет 
капитала, односно не исказују расход 
амортизације и употребе средстава за 
рад. 
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Члан 39. 

 
 Корисници буџетских средстава 
града Зајечара пренеће на рачун 
извршења буџета до 31.12.2016. године, 
средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2016. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету за 2016. годину. 

 
Члан 40. 

 
 Јавна предузећа и други  
облици организовања, чији је оснивач 
Град Зајечар, дужни су да најкасније до 
30. новембра текуће буџетске године, део 
од 50% добити по завршном рачуну за 
2016. годину уплате на уплатни рачун 840-
745143843-44 Део добити јавног 
предузећа, према одлуци Управног 
одбора јавног предузећа, у корист нивоа 
градова, по моделу 97 са позивом на број 
41-116 . 
 Утврђену добит по завршном 
рачуну, која је у складу са овом одлуком 
намењена оснивачу, предузећа и 
организације из става 1. овог члана не 
могу да користе за покриће губитка из 
ранијих година ни као капитал, то јест за 
финансирање инвестиција. 

 
Члан 41. 

 
 Ову одлуку доставити 
Министарству финсија и објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 

 
Члан 42. 

  
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања  у „Службеном  листу Града 
Зајечара“. 

 
 

I  бр.  400–73/ 2017 
У Зајечару 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
             Стефан Занков, с.р.   

   
   

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
1. Скупштина града 
2. Градоначелник  
3. Градско веће  
4. Градска управа 
5. Градско јавно правобранилаштво 

 
 
 

СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

1. Буџетски фонд за заштиту 
животне средине 

2. Буџетски фонд за развој 
пољопривреде 

3. Буџетски фонд за подстицај 
рађања деце 

4. Предшколска установа “Ђулићи” 
5. Народни музеј 
6. Регионално позориште Тимочке 

Крајине “Зоран Радмиловић” 
7. Историјски Архив 
8. Матична библиотека “Светозар 

Марковић” 
9. Центар за културу и туризам 

града Зајечара „Цекит“ 
10. Установа „Гитаријада“ у 

ликвидацији 
11. Центар за културу у ликвидацији 
12. Туристичка организација у 

ликвидацији 
13. Туристичка организација града 

Зајечара 
14. Установа за спорт у ликвидацији 
15. Задужбина „Никола Пашић“ 
16. Установа за дневни боравак 

деце и омладине ометене у 
развоју „Облутак“ 

17. Месне заједнице 
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 На основу члана 76. став 1. Закона 
о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 
бр. 15/2016), у вези чланова 238., 468. и 
530. Закона о привредним друштвима 
(“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011, 
83/14-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, 8/16 и 
36/17), Скупштина Града Зајечара, је на  
седници  одржаној 28.11.2017. године, 
донела 

  
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ 
ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА УРБАНИЗАМ 
И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

“УРБАНИЗАМ ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о покретању поступка 
ликвидације над Јавним предузећем за 
урбанизам и пројектовање “Урбанизам 
Зајечар” Зајечар („Службени лист Града 
Зајечара“, бр. 3/16 и 34/17), у  члану 4. 
став 1. мења се и гласи: 
 „Разрешава се дужности Maрко 
Губић, економиста из Зајечара, досадаш-
њи ликвидациони управник Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање 
“Урбанизам Зајечар” Зајечар- у ликвида-
цији, због спровођења поступка принудне 
ликвидације по службеној дужности од 
стране Агенције за привредне регистре.“ 
  

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
 
I бр. 02-298/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 

 На основу члана 540. став 3. и 
члана 543. став 1. Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) и члана 39. 
став 1. тачка 31. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела је 
 

ОДЛУКА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 
ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД УСТАНОВОМ ЗА 

КУЛТУРУ “ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ” ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА У ЛИКВИДАЦИЈИ 

 
 
 I Усваја се Завршни ликвидациони 
извештај Установе за културу “Центар за 
културу” града Зајечара у ликвидацији, 
број 133 од 24.11.2017. године, који је 
сачинио ликвидациони управник Иван 
Ристић из Зајечара. 
 

 II Усвајају се документа ликвида-
ционог управника Установе за културу 
“Центар за културу” града Зајечара у 
ликвидацији, Ивана Ристића из Зајечара, 
и то: Извештај о спроведеном поступку 
ликвидације над Установом за културу 
“Центар за културу” града Зајечара у 
ликвидацији, број 126 од 22.11.2017. 
године и Писана изјава број 127 од 
22.11.2017. године. 
 

 III Окончава се поступак ликвида-
ције над Установом за културу “Центар за 
културу” града Зајечара у ликвидацији, 
матични број 17769529, ПИБ 106195258 
(даље: Установа) даном ступања на снагу 
ове одлуке. 
 

 IV Ликвидациони управник поднеће 
у законском року пријаву надлежном 
органу у Зајечару ради брисања ове 
Установе из регистра Установа. 
 

 V Ликвидациони управник поднеће 
пореску пријаву и порески биланс у 
законом предвиђеном року. 
 

 VI Пословне књиге и документација 
Установе предају се на чување Архиви 
оснивача. 
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 VII Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 I број: 02-299/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 540. став 3. и 
члана 543. став 1. Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. закон и 5/15) и члана 39. 
став 1. тачка 31. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела је 
 

ОДЛУКА О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 
ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД УСТАНОВОМ 

“ГИТАРИЈАДА” ЗАЈЕЧАР У 
ЛИКВИДАЦИЈИ 

 
 I Усваја се Завршни ликвидациони 
извештај Установе “Гитаријада” Зајечар у 
ликвидацији од 24.11.2017. године, ликви-
дационог управника Александра Митро-
вића, струковног економисте из области 
маркетинга и трговине из Зајечара. 
 
 II Усвајају се документа 
ликвидационог управника Установе 
“Гитаријада” Зајечар у ликвидацији, 
Александра Митровића из Зајечара, и то: 
Извештај о спроведеном поступку 
ликвидације над Установом за културу  
“Гитаријада” Зајечар у ликвидацији, број 
87/2017 од 24.11.2017. године и Писана 
изјава број 88/2017 од 24.11.2017. године. 
 
 III Окончава се поступак 
ликвидације над Установом “Гитаријада” 
Зајечар у ликвидацији из Зајечара, 
матични број 17865153, ПИБ 108366148 
(даље: Установа) даном ступања на снагу 
ове одлуке. 
 

 IV Ликвидациони управник поднеће 
у законском року пријаву надлежном 
органу ради брисања ове Установе из 
регистра Установа. 
 
 V Ликвидациони управник поднеће 
пореску пријаву и порески биланс у 
законом предвиђеном року. 
 
 VI Пословне књиге и документација 
Установе предају се на чување Архиви  
оснивача. 
 
 VII Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 I број:02-300/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 76. став 1. Закона 
о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” 
бр. 15/16) а у вези члана 238., 468. и 530.  
Закона о привредним друштвима (“Сл. 
гласник РС” бр. 36/2011, 99/2011,83/14-
др.закон и 5/15) 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, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на  седници  
одржаној 28.11.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОКРЕТАЊУ 

ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД 
ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ “ОБЈЕДИЊЕНА 

НАПЛАТА” ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о покретању поступка 
ликвидације над Јавним предузећем 
“Обједињена наплата” Зајечар („Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 29/13, 38/15 и 
34/17) тачка 4. ове Одлуке мења и гласи:  
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 „Разрешава се дужности Милена 
Поповић, економиста у области пословне 
информатике из Зајечара, досадашњи 
ликвидациони управник Јавног предузећа 
“Обједињена наплата” Зајечар – у 
ликвидацији. 
 За ликвидационог управника 
именује се Јелена Васић, дипломирани 
менаџер из Зајечара. 
 За обављање предметних послова 
именованој припада укупна накнада у 
нето износу од 80.000,00 динара." 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
 
I бр. 02-301/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
               На основу члана 14. тачка 27. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 
28.11.2017. године, донела 
 

 

О Д Л У К У 
о преузимању права и обавеза Јавног 

предузећа “Обједињена наплата” 
Зајечар - у ликвидацији 

 

 

I 
 

 Град Зајечар преузима права и 
обавезе Јавног предузећа “Обједињена 
наплата” Зајечар - у ликвидацији, а 
посебно обавезу испуњења пријављених 
потраживања поверилаца која у току 
поступка ликвидације не буду у целости 
измирена, као и плаћањe трошкова који 
настану у поступку ликвидације.  

II 
 

 Након комисијског евидентирања 
предметних права и обавеза, извршиће се 
додатна књижења, у складу са законским 
прописима. 
 

III 
 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”.   
  
I   бр. 02-302/2017        
у Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
       На основу члана 14. тачка 27. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела 
 
 

О Д Л У К У 
о преузимању права и обавеза Јавног 

комуналног предузећа Градско 
саобраћајно предузеће “Зајечар” 

Зајечар - у ликвидацији 
 

I 
 
 Град Зајечар преузима права и 
обавезе Jавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” 
Зајечар - у ликвидацији, а посебно 
обавезу испуњења пријављених потражи-
вања поверилаца која у току поступка 
ликвидације не буду у целости измирена, 
као и плаћањe трошкова који настану у 
поступку ликвидације.  
 

II 
 
 Након комисијског евидентирања 
предметних права и обавеза, извршиће се 
додатна књижења, у складу са законским 
прописима. 
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III 

 
 Ову Одлуку објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
I   бр. 02-303/2017        
у Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 14. став 1. тачка 
27. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела 
 

О Д Л У К У  
о преузимању права и обавеза  

Фондације за подстицање рађања деце 
у Зајечару - у  ликвидацији 

 

I 
  Град Зајечар преузима права и 
обавезе Фондације за подстицање рађа-
ња деце у Зајечару - у ликвидацији, а 
посебно обавезу испуњења пријављених 
потраживања поверилаца која у току 
поступка ликвидације не буду у целости 
измирена, као и плаћање трошкова који 
настану у поступку ликвидације. 
 

II 
 Након комисијског евидентирања 
предметних права и обавеза, извршиће се 
додатна књижења, у складу са законским 
прописима. 
 

III 
 Ову Одлуку објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”.   
  
I   бр. 02-304/2017  
у Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

       На основу члана 14. став 1. тачка 27. 

Статута града Зајечара ("Сл. лист града 

Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 20/09, 

21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 

Скупштина града Зајечара је, на седници 

одржаној 28.11.2017. године, донела 

 

 

О Д Л У К У  

о преузимању права и обавеза 

ДОО “Бизнис инкубатор центра 

Зајечар”  - у  ликвидацији 

 

I 

    

 Град Зајечар преузима права и 

обавезе ДОО “Бизнис инкубатор центра 

Зајечар”- у ликвидацији, а посебно 

обавезу испуњења пријављених потражи-

вања поверилаца која у току поступка 

ликвидације не буду у целости измирена, 

као и плаћање трошкова који настану у 

поступку ликвидације. 

 

II 

 

 Након комисијског евидентирања 

предметних права и обавеза, извршиће се 

додатна књижења, у складу са законским 

прописима. 

 

III 

 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”.   

  

 

I   бр. 02-305/2017   

у Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 



28. НОВЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 43  СТРАНА 97 

 
            На основу члана 14. став 1. тачка 

27. Статута града Зајечара ("Сл. лист 

града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 

20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 

Скупштина града Зајечара је, на седници 

одржаној 28.11.2017. године, донела 

 

 

О Д Л У К У 

о преузимању права и обавеза 

Агенције за рурални развој Грљан - у  

ликвидацији 

 

I 

 

 Град Зајечар преузима права и 

обавезе Агенције за рурални развој 

Грљан - у ликвидацији, а посебно обавезу 

испуњења пријављених потраживања 

поверилаца која у току поступка 

ликвидације не буду у целости измирена, 

као и плаћање трошкова који настану у 

поступку ликвидације. 

 

II 

 

 Након комисијског евидентирања 

предметних права и обавеза, извршиће се 

додатна књижења, у складу са законским 

прописима. 

 

III 

 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”.   

  

 

I   бр. 02-306/2017  

у Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 
 

 

 

 На основу члана  27. став 2. 
Закона о јавним службама ("Сл. гласник 
РС", број 42/91,  71/94, 79/05 - др. закон, 
81/05 - испр. др. закона, 83/05 - испр. др. 
закона и 83/14 - др. закон) и члана 39. 
став 1. тачка 31. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17), а у вези са чланом 238., 525. став 
1., 526. и 529. став 1. Закона о 
привредним друштвима (“Сл. гласник РС” 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017.године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“ У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
Члан 1 

 
 УКИДА СЕ Установа Центар за 
културу и туризам „ЦЕКИТ“ у Зајечару (у 
даљем тексту: Установа), због непосто-
јања законских услова за обављање њене 
делатности, и то: потребе за делатношћу 
установе могу да се задовоље на 
рационалнији и економичнији начин. 
 Установа, Центар за културу и 
туризам „ЦЕКИТ“ у Зајечару је основана 
Одлуком о оснивању Скупштине града 
Зајечара, I број: 011-45 од 12.10.2013. 
године.  
 Оснивач Установе, Центар за 
културу и туризам „ЦЕКИТ“ у Зајечару је 
Град Зајечар.  
 

Члан 2 
 

 Права, обавезе и одговорности и 
средства Установе која чине: непокретна и 
покретна имовина и новчана средства, 
преузима Град Зајечар. 
  

Члан 3 
 

 На основу ове одлуке спровешће 
се поступак редовне ликвидације, у 
складу са законом.  
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 За ликвидационог управника, који 
ће спровести поступак редовне 
ликвидације Установе, одређује се 
Предраг Бордијановић дипл. економиста 
из Зајечара, рођен 14.02.1976. године. 
 Накнада за рад ликвидационог 
управника одређује се у месечном нето 
износу од 20.000,00 динара. 
 О висини трошкова ликвидационог 
управника у спровођењу поступка 
ликвидације, одлучује посебним решењем 
Градско веће града Зајечара, а по 
поднетом захтеву. 
 

Члан 4 
 

 Пријаве потраживања достављају 
се на адресу за пријем поште: Установа, 
Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ“ у 
Зајечару - у ликвидацији, Зајечар, 
Доситејева бр. 1/5.  
 Позивају се повериоци да пријаве 
своја потраживања према установи 
најкасније у року од 90 дана од дана 
објављивања огласа о покретању 
поступка ликвидације у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  
 Упозоравају се повериоци да ће им 
потраживања бити преклудирана ако их 
не пријаве најкасније у року од 30 дана од 
последњег дана објављивања огласа о 
ликвидацији.  
 Ликвидација установе почиње 
даном регистрације одлуке о ликвидацији 
и објављивањем огласа о покретању 
ликвидације, у складу са законом о 
регистрацији.  
 Ликвидациони управник ће свим 
познатим повериоцима упутити и писано 
обавештење о покретању ликвидације 
установе, најкасније у року од 15 дана од 
дана почетка ликвидације.  
 Све приспеле пријаве потражи-
вања, као и потраживања познатих 
поверилаца установа ће евидентирати у 
листу пријављених потраживања и 
сачинити листу признатих и оспорених 
потраживања.  
 Ако поверилац чије је 
потраживање оспорено не покрене 
поступак пред надлежним судом у року од 
15 дана од дана пријема обавештења о 
оспоравању потраживања и у истом року 

о томе писаним путем не обавести 
Установу, то потраживање се сматра 
преклудираним.  
 Од дана регистрације ове одлуке 
установа не може предузимати нове 
послове, већ само послове везане за 
спровођење ликвидације који обухватају: 
уновчење имовине, наплату потражи-
вања, исплату поверилаца и друге нужне 
послове.  
 Позивају се сви дужници установе 
да измире своје обавезе према установи.  
 Ликвидациони управник ће одмах, 
а најкасније у року од 15 дана од дана 
доношења ове одлуке, поднети Привред-
ном суду у Зајечару ову одлуку уз 
регистрациону пријаву покретања поступ-
ка ликвидације, ради регистрације 
ликвидације установе у Регистар.  
 Ликвидациони управник ће у року 
од 30 дана од почетка ликвидације 
саставити почетни ликвидациони биланс 
као ванредни финансијски извештај у 
складу са прописима којима се уређују 
рачуноводство и ревизија.  
 Ликвидациони управник ће 
најраније 90 дана, а најкасније 120 дана 
од дана почетка ликвидације, саставити 
почетни ликвидациони извештај, а након 
доношења одлуке надлежног органа о 
усвајању истог, предузети потребне радње 
за регистрацију почетног ликвидационог 
извештаја у складу са Законом о 
регистрацији. 
 

Члан 5 
 

 За све што није прописано овом 
одлуком, примењиваће се одговарајуће 
одредбе закона. 
 

Члан 6 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престају да важе општа акта Установе, 
Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ“ у 
Зајечару и престаје мандат директору, 
управном одбору и надзорном одбору 
Установе, Центар за културу и туризам 
„ЦЕКИТ“ у Зајечару. 
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Члан 7 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје радни однос свих запослених 
лица у Установи, као и лица ангажованих 
по другим основима (привремени и 
повремени послови, уговор о делу, уговор 
о стручном оспособљавању и усавр-
шавању, допунски рад и друго). 
 

 Члан 8 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број: 02-307/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков 

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16 - др. закон), члана 39. став 1. 
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 
36/09, 88/10, 99/11 - др. закон, 93/12 и 
84/15) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 1/08, 3/08 - испр., 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/2016 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 28.11.2017. 
године, доноси  
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 

 Овом Одлуком оснива се 
Туристичка организација града Зајечара (у 
даљем тексту: Установа), ради 
остваривања општих интереса грађана 
града Зајечара у области туризма и 
промоције, унапређења и развоја туризма 
на територији Града. 

 Оснивач Туристичке организације 
града Зајечара је град Зајечар (у даљем 
тексту: Оснивач). 
 Средства за оснивање и почетак 
рада Туристичке организације града 
Зајечара обезбеђује оснивач, у складу са 
законом.  
 

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ 
 

Члан 2 
 

 Пун назив Установе из члана 1. ове 
Одлуке је: Туристичка организација града 
Зајечара. 

 
Члан 3 

 

 Седиште Установе је у Зајечару, у 
улици Светозара Марковића бр. 2.  

 
Члан 4 

 

 Измена назива и седишта Установе 
може се извршити само уз сагласност 
Оснивача. 
 О измени и проширењу делатности 
Туристичке организације града Зајечара, 
одлучује Управни одбор уз сагласност 
оснивача. 
 

Члан 5 
 

 Установа послује у складу са 
законом и уписује се у судски регистар. 
 Установа има статус правног лица 
са правима, обавезама и одговорностима 
утврђеним законом, овом Одлуком и 
статутом. 
 

III ДЕЛАТНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 6 
 

 Туристичка организација града 
Зајечара обавља послове:  

1) промоције и развоја туризма јединице 
локалне самоуправе;  

2) координирања активности и сарадње 
између привредних и других субјеката 
у туризму који непосредно и посредно 
делују на унапређењу развоја и 
промоцији туризма и на програмима 
едукације и усавршавања вештина 
запослених у туризму;  
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3) доношења годишњег програма и пла-

на промотивних активности у складу 
са Стратегијским маркетинг планом, 
плановима и програмима ТОС-а;  

4) обезбеђивања и унапређивања 
информативно-пропагандног 
материјала којим се промовишу турис-
тичке вредности јединице локалне 
самоуправе (штампане публикације, 
аудио и видео промотивни материјал, 
он лине средства промоције - интер-
нет презентација, друштвене мреже и 
пратеће дигиталне активности, суве-
нири итд);  

5) прикупљања и објављивања инфор-
мација о целокупној туристичкој пону-
ди на својој територији, као и друге 
послове од значаја за промоцију 
туризма;  

6) организовања и учешћа у органи-
зацији туристичких, научних, стручних, 
спортских, културних и других скупова 
и манифестација;  

7) организовања туристичко-информа-
тивних центара (за прихват туриста, 
пружање бесплатних информација ту-
ристима, прикупљање података за 
потребе информисања туриста, упоз-
навање туриста са квалитетом турис-
тичке понуде, упознавање надлежних 
органа са притужбама туриста и др.);  

8) управљача туристичког простора;  
9) посредовања у пружању услуга у 

домаћој радиности и сеоском 
туристичком домаћинству;  

10) подстицања реализације програма 
изградње туристичке инфраструктуре 
и уређења простора;  

11) израде, учешћа у изради, као и 
реализације домаћих и међународних 
пројеката из области туризма;  

12) припреме и прикупљања података, 
састављање упитника, анализа и 
других информација;  

13) друге активности у складу са законом, 
оснивачким актом и статутом.  

 
Члан 7 

 
 Делатности Туристичке организа-
ције су:  

 

90.01 извођачка уметност; 
90.03 уметничко стваралаштво; 
91.01 делатност библиотека и архива; 
93.29 остале забавне и рекреативне 
делатности; 
94.99 делатност осталих организација на 
бази учлањења; 
4743 трговина на мало аудио и видео 
опремом у специјализованим продав-
ницама; 
47.54 трговина на мало електричним 
апаратима за домаћинство у 
специјализованим продавницама; 
47.59 трговина на мало намештајем, 
опремом за осветљење и осталим 
предметима за домаћинство у 
специјализованим продавницама; 
47.61 трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама; 
47.62 трговина на мало новинама и 
канцеларијским материјалом у специја-
лизованим продавницама; 
55.20 одмаралишта и слични објекти за 
краћи боравак; 
58.11 издавање књига; 
58.14 издавање часописа и других 
периодичних издања; 
59.14 делатност приказивања кинемато-
графских дела; 
59.20 снимање и издавање звучних 
записа и музике; 
73.11 делатност рекламних агенција; 
79.90 остале услуге резервације и 
делатности повезане са њима; 
82.30 организовање састанака и сајмова; 
85.59 остало образовање. 
 

IV СРЕДСТВА 
 

Члан 8 
 

 Средства за рад и реализацију 
програмских активности Установа обез-
беђује из: 
- буџета града Зајечара; 
- буџета Републике Србије; 
- прихода остварених обављањем де-

латности и из других сопствених 
прихода; 

- донација, прилога и спонзорстава до-
маћих и страних правних и физичких 
лица; 

- других извора у складу са законом. 
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 Средства из става 1. овог члана 
користе се у складу са законом, овом 
Одлуком, програмом рада и финансијским 
планом. 
 

Члан 9 
  
 Обављање делатности Туристичке 
организације града Зајечара и реали-
зација програма Туристичке информа-
тивно-пропагандне и промотивне делат-
ности финансираће се из средстава 
боравишне таксе у складу са законом, 
средстава буџета града Зајечара, сред-
става заинтересованих субјеката у турис-
тичкој пропаганди и из других привредних 
делатности Туристичке организације у 
складу са програмом који доноси 
Скупштина града Зајечара за сваку 
календарску годину.  

 
V ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 
Члан 10 

 
 Органи Установе су: Управни 
одбор, Надзорни одбор и Директор. 
 

Члан 11 
 

 Управни одбор Туристичке 
организације града Зајечара именује и 
разрешава Скупштина града Зајечара. 
 Управни одбор има пет чланова.  
 У Управни одбор именује се по 
један представник оснивача и пред-
ставник запослених, а остали чланови 
Управног одбора именују се из реда 
научних и стручних лица из области 
туризма, као и из привредних субјеката и 
других организација које обављају 
делатност из области туризма.  

 
Члан 12 

 
 Управни одбор:  
1) доноси статут Туристичке организације 

града Зајечара;  
2) усваја годишњи програм рада са 

финансијским планом; 
3) усваја годишњи извештај о пословању 

и завршни рачун;  

4) доноси правилник о раду; 
5) врши и друге послове утврђене 

статутом.  
 

Члан 13 
 

 Надзорни одбор је орган надзора 
Установе. 
 Надзорни одбор именује и 
разрешава Скупштина града Зајечара.  
 Надзорни одбор има 3 члана од 
којих је један представник оснивача.  

 Надзорни одбор врши контролу 
финансијско-материјалног пословања 
Туристичке организације. 
 

Члан 14 
 

 У вршењу надзора Надзорни одбор 
једанпут годишње, а по потреби и више 
пута, извештава Управни одбор 
Туристичке организације и Скупштину 
града Зајечара о нађеном стању.  

 
Члан 15  

 
 Директор представља и заступа 
Туристичку организацију града Зајечара, 
организује и руководи радом Туристичке 
организације града Зајечара, доноси 
правилник о организацији и системати-
зацији послова, предлаже акте које 
доноси управни одбор, извршава одлуке 
управног одбора и предузима мере за 
њихово спровођење, стара се о закони-
тости рада, одговара за коришћење и 
располагање имовином, материјално-фи-
нансијско пословање Установе и спрово-
ђење програма рада Установе и врши 
друге послове утврђене законом и 
статутом.  
 Директора именује и разрешава 
Скупштина града Зајечара.  
 Мандат директора траје 4 године 
са правом поновног избора.   

 
Члан 16 

 
 Директор мора да поседује:  

1) стечено високо образовање на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ 
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бодова, мастер академским студи-
јама, специјалистичким академс-
ким студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специ-
јалистичким студијама на факулте-
ту;  

2) радно искуство од четири године, 
од чега најмање две године на 
руководећим пословима;  

3) активно знање страног језика који 
је обухваћен наставним планом и 
програмом министарства надлеж-
ног за послове просвете.  

  

Члан 17 
 

 За свој рад Директор одговара 
Оснивачу и Управном одбору Установе. 
 
 
VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 

ОСНИВАЧА И УСТАНОВЕ 
 

Члан 18 
 

 Оснивач има право да Директору и 
Управном одбору Установе налаже мере 
ради несметаног функционисања 
Установе и обављања делатности за које 
је основана, да осим редовног годишњег 
извештаја тражи подношење и других 
извештаја који се односе на рад и 
пословање, да предузима друге мере 
којима се обезбеђују услови за обављање 
делатности и да врши контролу 
пословања Установе. 
 

Члан 19 
 

 Установа је дужна да Оснивачу 
подноси годишњи извештај о раду и 
пословању, а по потреби и друге извеш-
таје о раду и пословању и да тражи прет-
ходну сагласност Оснивача за промену 
назива, седишта или измену, брисање или 
проширење делатности Установе. 
 
 
 
 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20 
 

 За вршиоца дужности директора 
Туристичке организације града Зајечара 
именује се Ана Игњатовић, диплмирани 
менаџер из Зајечара, рођена 30.09.1980. 
године, на мандатни период до годину 
дана. 
 ВД директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 Овлашћује се  Ана Игњатовић, као 
вршилац дужности директора, да 
предузима све радње у вези са уписом 
Туристичке организације града Зајечара у 
надлежни  регистар.  
 

Члан 21 
 

 До именовања Управног одбора 
Туристичке организације града Зајечара, 
његову функцију ће вршити Привремени 
Управни одбор, у следећем саставу: 
 

1. Срђан Рубежић, председник, 
2. Миа Витомировић Вукић, члан, 
3. Емина Јовановић, члан, 
4. Катарина Петровић, члан.  

 
Члан 22  

 
 До именовања Надзорног одбора 
Туристичке организације града Зајечара, 
његову функцију ће вршити Привремени 
Надзорни одбор, у следећем саставу: 
 

1. Вук Улвен, председник, 
2. Биљана Бубања, члан, 
3. Игор Трандафиловић, члан. 

 
Члан 23  

 
 Обавезује се Привремени Управни 
одбор Туристичке организације града 
Зајечара да у року од 30 дана од дана 
именовања, донесе Статут Туристичке 
организације града Зајечара, а у року од 
60 дана од дана оснивања донесе остала 
општа акта, у складу са законом. 
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Члан 24 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града  Зајечара". 
 
 I број 02-308/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана  27. став 2. 
Закона о јавним службама ("Сл. гласник 
РС", број 42/91, 71/94,  79/05-др.закон, 
81/05-испр.др.закона, 83/05-испр. др. 
закона и 83/14-др.закон), и члана 39. став 
1. тачка 31. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17), а у вези са чланом 238., чл. 525. 
став 1., чл. 526. и чл. 529. став 1. Закона о 
привредним друштвима (“Сл. гласник РС” 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др.закон и 5/15), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017.године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О УКИДАЊУ ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ 
КРАЈИНЕ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”  У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 

Члан 1  
 

 УКИДА СЕ Позориште Тимочке 
крајине "Зоран Радмиловић" у Зајечару  (у 
даљем тексту: Позориште), због непосто-
јања законских услова за обављање 
његове делатности, и то: потребе за 
делатношћу установе могу да се 
задовоље на рационалнији и економич-
нији начин. 
 Позориште Тимочке крајине "Зоран 
Радмиловић" у Зајечару је основано 
Одлуком о оснивању Скупштине града 
Зајечара, I Број 011-25 од  23.09.2008. 
године. 
 Оснивач Позоришта Тимочке 
крајине "Зоран Радмиловић" у Зајечару је 
Град Зајечар. 

Члан 2 
 

 Права, обавезе и средства 
Позоришта која чине: непокретности, 
покретне ствари и новчана средства,  
преузима град Зајечар. 
 

Члан 3  
 

 На основу ове одлуке спровешће 
се поступак редовне ликвидације, у 
складу са законом.  
 За ликвидационог управника, који 
ће спровести поступак редовне 
ликвидације Установе, одређује се Иван 
Ристић, струковни менаџер из Зајечара, 
рођен 27.09.1986. године. 
 Накнада за рад ликвидационог 
управника одређује се у месечном нето 
износу од 20.000,00 динара. 
 О висини трошкова ликвидационог 
управника у спровођењу поступка 
ликвидације, одлучује посебним решењем 
Градско веће града Зајечара, а по 
поднетом захтеву. 
 

Члан 4 
 

 Пријаве потраживања достављају 
се на адресу за пријем поште: Позориште 
Тимочке крајине "Зоран Радмиловић" у 
Зајечару - у ликвидацији, Зајечар, 
Тимочке буне бр. 16.  
 Позивају се повериоци да пријаве 
своја потраживања према установи 
најкасније у року од 90 дана од дана 
објављивања огласа о покретању 
поступка ликвидације у "Службеном 
гласнику Републике Србије".  
 Упозоравају се повериоци да ће им 
потраживања бити преклудирана ако их 
не пријаве најкасније у року од 30 дана од 
последњег дана објављивања огласа о 
ликвидацији.  
 Ликвидација установе почиње 
даном регистрације одлуке о ликвидацији 
и објављивањем огласа о покретању 
ликвидације, у складу са законом о 
регистрацији.  
 Ликвидациони управник ће свим 
познатим повериоцима упутити и писано 
обавештење о покретању ликвидације 
установе, најкасније у року од 15 дана од 
дана почетка ликвидације.  
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 Све приспеле пријаве потражива-
ња, као и потраживања познатих пове-
рилаца установа ће евидентирати у листу 
пријављених потраживања и сачинити 
листу признатих и оспорених потражива-
ња.  
 Ако поверилац чије је потражи-
вање оспорено не покрене поступак пред 
надлежним судом у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања и у истом року о томе 
писаним путем не обавести Установу, то 
потраживање се сматра преклудираним.  
 Од дана регистрације ове одлуке 
установа не може предузимати нове пос-
лове, већ само послове везане за спрово-
ђење ликвидације који обухватају: уновче-
ње имовине, наплату потражи-вања, ис-
плату поверилаца и друге нужне послове.  
 Позивају се сви дужници установе 
да измире своје обавезе према установи.  
 Ликвидациони управник ће одмах, 
а најкасније у року од 15 дана од дана 
доношења ове одлуке, поднети Привред-
ном суду у Зајечару ову одлуку уз 
регистрациону пријаву покретања поступ-
ка ликвидације, ради регистрације 
ликвидације установе у Регистар.  
 Ликвидациони управник ће у року 
од 30 дана од почетка ликвидације 
саставити почетни ликвидациони биланс 
као ванредни финансијски извештај у 
складу са прописима којима се уређују 
рачуноводство и ревизија.  
 Ликвидациони управник ће најра-
није 90 дана, а најкасније 120 дана од 
дана почетка ликвидације, саставити 
почетни ликвидациони извештај, а након 
доношења одлуке надлежног органа о ус-
вајању истог, предузети потребне радње 
за регистрацију почетног ликвидационог 
извештаја у складу са Законом о 
регистрацији. 
  

Члан 5 
 

 За све што није прописано овом 
одлуком, примењиваће се одговарајуће 
одредбе закона.  
 

Члан 6 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престају да важе општа акта Позоришта 
Тимочке крајине "Зоран Радмиловић" у 

Зајечару и престаје мандат директору, 
управном одбору и надзорном одбору 
Позориште Тимочке крајине "Зоран 
Радмиловић" у Зајечару. 
 

Члан 7 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје радни однос свих запослених 
лица у Позоришту, као и лица 
ангажованих по другим основима (привре-
мени и повремени послови, уговор о делу, 
уговор о стручном оспособљавању и 
усавршавању, допунски рад и друго). 
 

 Члан 8 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број: 02-309/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
       На основу члана 22. став 6. Закона о 
јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
закон и 108/2016), члана 6. став 1. тачка 
10. и члана 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 
усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени 
дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 
104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени 
дин. изн.), члана 6. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 
24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017 и 
94/2017) и члана 14. Статута града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”,  бр. 
1/08, 3/08 – испр., 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14,  8/2016 и 36/2017), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 
дана 28.11.2017. године, донела   
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ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 У члану 21. Одлуке о давању у 
закуп пословних просторија града Зајеча-
ра ("Сл. лист града Зајечара", бр. 13/2016 
и 13/2017), став 2. мења се и гласи: 
 “Агенцијама, дирекцијама, служ-
бама и другим организацијама чији је 
оснивач Град Зајечар, Јавна медијска 
установа “Радио-телевизија Србије”, као и 
емитерима са националом покривеношћу, 
пословни простор се може дати у закуп 
непосредном погодбом ради обављања 
послова из њиховог делокруга рада, на 
основу образложене одлуке Градског 
већа, уз обавезу плаћања закупнине у 
висини од 30% а највише до 50% од 
висине закупнине утврђене на начин и 
под условима из чл. 14. ове Одлуке.” 
 

Члан 2. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I  број 361-24/2017 
У Зајечару 28.11.2017. године 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
6. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 7. и 
тачка 31. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08- испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 ,8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је 
 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕПОРУКЕ ВЛАДЕ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

Члан 1. 
 

 ПРИХВАТА СЕ Препорука Владе 
Републике Србије дата Закључком  05 бр. 
023-8375/2017 од 31. августа 2017. 
године, и даје се сагласност да се у пос-
тупку усвајања Унапред припремљеног 
плана реогранизације (у даљем тексту: 
УППР), субјекта приватизације „Trayal 
korporacija“ а.д. Крушевац (у даљем 
тексту: Друштво), потраживања Града 
Зајечара према Друштву по основу 
уступљених јавних прихода са стањем на 
дан 31.12.2016. године, које ће бити 
утврђено записником надлежне организа-
ционе јединице Пореске управе, са 
каматом до дана доношења Закључка 
Владе, конвертује у удео Града Зајечара у 
капиталу Друштва.  

 
Члан 2. 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност да се 
потраживања Града Зајечара према 
Друштву настала у периоду после 31. 12. 
2016. године до дана усвајања УППР 
конвертују у трајни улог Града Зајечара у 
капиталу Друштва, у случају усвајања 
УППР-а. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
 I број: 016-10/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 22. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 28.11.2017. 
године, донела је 
 
 

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

начину покрића губитка ЈКСП „Зајечар“ 
Зајечар за 2016. годину 

 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о 
начину покрића губитка Јавног комунал-
но-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар 
за 2016. годину, коју је усвојио Надзорни 
одбор овог Јавног комунално - стамбеног 
предузећа, под бројем 3630 на седници 
одржаној 02.06. 2017. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-310/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   

 
 
 На основу члана 69. став 1. тачка 
3. Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", бр. 15/16), члана 28. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС", бр. 88/11 и 104/16) и члана 39. став 1. 
тачка 9. Статута Града Зајечара ("Сл. лист 
Града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17),  Скупштина 
Града Зајечара на седници одржаној дана 
28.11.2017. године,  донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ 

КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ “ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР НА 

ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНИХ КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА 

 

 

    I  

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном 

комунално - стамбеном предузећу 

"Зајечар" Зајечар на Ценовник ванредних 

комуналних услуга, који је усвојио 

Надзорни одбор ЈКСП Зајечар“ Зајечар, 

под бројем 6249 од 09.10. 2017. године.  

 

II 

 

Ценовник ванредних комуналних 

услуга је саставни део овог Решења. 

 

III 

 

 Цене утврђене Ценовником из 

тачке I овог Решења обрачунате су без 

ПДВ-а, a примењиваће се од 01.01.2018. 

године. 

 

IV  

 

 Решење објавити у "Сл. листу 

Града Зајечара". 

 

 

I број 02-311/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана чл. 69. ст.1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 
15/16), члана 28. став 2. а у вези са чланом 2. став 3. тачка 3. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11 и 104/16) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) 
Скупштина Града Зајечара на седници одржаној 28.11.2017. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ НА ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

I  
  
 ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару да, у складу са коефицијентима 
из тачке I Решења, I број: 38-2/2016 од 13.10.2016. године,  цену топлотне енергије за 
грејну сезону 2017/2018. године утврди у следећем износу: 
 

 
Тарифне 
групе (ТР) 

 
Начин мерења 

Тарифни елементи (Те) 

Те1 Енергија Те2 
Површина/инстал
исана снага 

 ЗБИРНА ТАРИФА  

Тр1-
“Стамбени 
простор“ 

Тм1-заједнички 
мерач 

5,37 (дин/кWh)   39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 

Тм2-уређај за 
расподелу 
трошкова топлотне 
енергије са 
заједничког мерног 
места 

5,37 (дин/кWh)   39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 
 

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

  98,38(дин/m²) 

Тр2-
“Пословни 
простор“ 

Тм3-заједнички 
мерач 

6,71 (дин/кWh)   48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

 

Тм4-уређај за 
расподелу 
трошкова топлотне 
енергије са 
заједничког мерног 
места 

6,71 (дин/кWh)   48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

 
 

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

  122,97(дин/m²) 
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II 
 

 Све утврђене цене из тачке I овог 
Решења обрачунате су без ПДВ-а и 
примењиваће се ________________. 
 

III 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

IV 
 

 Решење доставити ЈКСП „Зајечар“ 
у Зајечару и архиви. 
 
 I број:02-312/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
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 104/16) и чл. 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, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. 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 према категоријама 
корисника у следећим износима: 

 
 
 

- за  домаћинства,  основне и средње 
школе, спортске, верске, политичке и 
невладине организације и установе чији је 
оснивач Град Зајечар, за коришћење воде 
на јавним површинамa 

-82,50 дин/м3  

 
- за остале установе и друге организације 
чији је оснивач Република Србија  

- 91,00 дин/м 3  

 
- за привреду            - 182,00 дин/м3  

 
II 

 Елаборат – калкулацију 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 
30. 10. 2017. године.  
 Све утврђене цене из тачке I овог 
Решења обрачунате су без ПДВ-а, 
накнаде за коришћење вода и накнаде за 
заштиту вода, а примењиваће се од 
01.01.2018. године. 
 

III 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број:02-313/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

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

   

 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
31. Статута Града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), а у вези са 
чланом 2. став 3. Одлуке о стипендирању 
студената Града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 22/09 и 9/10), Скупштина 
Града Зајечара на седници одржаној 
28.11.2017. године доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

I 

 

 У Комисију за стипендирање 

студената града Зајечара (у даљем 

тексту: Комисија) именују се на мандатни 

период од 4 године: 

 

- За председника Комисије, проф. др 

Срђан Жикић, ванредни професор 

Факултета за менаџмент Зајечар  

  

 - За чланове Комисије: 

 

1. Саша Матијевић, шеф Одсека за 

послове јавних набавки Градске 

управе града  Зајечара  

2. Слађана Лилић, професор економске 

групе предмета Економско трговинске 

школе - Зајечар  

3. Марио Дуљај, дипломирани менаџер  

4. Ива Ђорђевић, дипломирани правник  

5. Миломир Илијић, професор информа-

тике Економско трговинске школе -

Зајечар  

6. Срђан Рубежић,  дипломирани 

економиста  

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном 

листу града Зајечара“ и  доставити 

именованима и архиви Градске управе 

града Зајечара. 

 

 

 I број: 02-316/2017 

 У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 28.11.2017. 
године,  доноси  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног  комунално-
стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар 

 
   I   

 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног комунално-стамбеног предузећа 
"Зајечар"  Зајечар, и то: 
 
- за председника 
 Душан Величковић, дипломирани 
правник из Зајечара, представник 
оснивача 
  
- за чланове: 

1. Стојковић Срђан, дипломирани 
економиста, из Зајечара, представ-
ник оснивача 

2. Дарко Коцић, дипл.инж.машинства 
из Зајечара, представник запос-
лених 

  
II  

 
 Именовањем председника и 
чланова Надзорног одбора престаје са 
радом Надзорни одбор овог предузећа 
именован Решењем Скупштине града 
Зајечара, I бр.02-157 od 11.09.2013. годи-
не и  I бр.02-479 од 31.12.2013. године. 

 
III 

 
  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 



28. НОВЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 43  СТРАНА 113 

 
IV 
 

 Решење доставити именованим, 
Јавном комунално-стамбеном предузећу 
"Зајечар"  Зајечар и архиви. 

  
 
 I бр.02-317/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017.године.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 28.11.2017. 
године,  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног  комуналног 
предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар 

 
   I   

 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа "Хигијена 
Зајечар"  Зајечар и то: 
 
- за председника 
 Бојан Ристић, вет.спец.патолошке 
морфологије из Зајечара, представник 
оснивача 
  
- за чланове: 

1. Наташа Цветковић, дипломи-
рани инжењер пољопривреде 
за ратарство из Зајечара, 
представник оснивача 

2. Анка Јовановић, дипл.правник 
из Зајечара, представник 
запослених 

II 
 
 Именовањем председника и 
чланова Надзорног одбора престаје са 
радом Надзорни одбор овог предузећа 
именован Решењем Скупштине града 
Зајечара, I бр.02-486 od 11.12.2014. 
године и  I бр.02-31 од 28.01.2016. године. 

 
III 

 
  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

IV 
 

 Решење доставити именованим, 
Јавном комуналном предузећу "Хигијена 
Зајечар"  Зајечар и архиви. 

 
  

 I бр.02-318/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. 
закон) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 
28.11.2017.године,  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног  комуналног 

предузећа "Водовод" Зајечар 
 

   I   
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа "Водовод"  
Зајечар и то: 
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- за председника 
 Славиша Ћирић, дипл.инж. 
електронике из Зајечара, представник 
оснивача 
  
- за чланове: 

1. Драган Величковић, дипл. инж. 
електротехнике из Зајечара, 
представник оснивача 

2. Синиша Радовановић, дипл. 
инж. заштите на раду из Заје-
чара, представник запослених 

  
II  

 
 Именовањем председника и чла-
нова Надзорног одбора престаје са радом 
Надзорни одбор овог предузећа именован 
Решењем Скупштине града Зајечара, I 
бр.02-156 od 11.09.2013. године. 

 
III 

 
  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

IV 
 

 Решење доставити именованим, 
Јавном комуналном предузећу "Водовод"  
Зајечар и архиви. 

  
 I бр.02-319/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др. 
закон) и члана 39. став 1. тачка 10. Ста-
тута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 28.11.2017. 
године,  доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног  комуналног 
предузећа "Зајечарпаркинг" Зајечар 

 
   I   

 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа "Зајечар-
паркинг"  Зајечар и то: 
 
- за председника 
 Драган Голубовић, дипломирани 
економиста из Зајечара, представник 
оснивача 
  
- за чланове: 

1. Предраг Бордијановић, дипло-
мирани економиста из Зајеча-
ра, представник оснивача 

2. Боринка Човић, књиговођа из 
Зајечара, представник запос-
лених 

  
II  

 
 Именовањем председника и 
чланова Надзорног одбора престаје са 
радом Надзорни одбор овог предузећа 
именован Решењем Скупштине града 
Зајечара, I бр.02-153 od 11.09.2013. годи-
не и  I бр.02-267/16 од 13.10.2016. године. 

 
III 

 
  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 

 
IV 
 

 Решење доставити именованим, 
Јавном комуналном предузећу "Зајечар-
паркинг"  Зајечар и архиви. 

  
 

 I бр.02-320/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 

8.  а у вези са чланом 66. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон) чл. 39. став 1.  тач. 28. Статута 

града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 

бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 

36/17),  Скупштина града Зајечара, на 

седници одржаној дана 28.11.2017. 

године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ 

ЗАЈЕЧАР ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016. - 

31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

I 

 

  Усваја се Извештај о пословању 

Јавног комуналног предузећа „Хигијена 

Зајечар“ Зајечар за период од 01.01.2016. 

- 31.12.2016. године. 

 

II 

 

 Саставни део Извештаја из става I 

овог Решења је Извештај о ревизији 

финансијских извештаја за 2016. годину 

ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар од јуна 

2017. године. 

 

III 

 

 Решење објавити у "Службеном  

листу Града Зајечара" . 

 

 

I бр. 02-321/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

   

 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 На основу члана 22. став 3., члана 
58. 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, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  28.11.2017. године, донела је 
 
 

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

расподели добити по финансијском 
извештају ЈКП „Хигијена Зајечар“ 

Зајечар за 2016. годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о 
расподели добити по финансијском 
извештају Јавног комуналног предузећа 
"Хигијена Зајечар" Зајечар за 2016. 
годину, коју је усвојио Надзорни одбор 
овог Јавног комуналног предузећа, на 
седници одржаној 18.10. 2017. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-322/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   

 
 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.88/17) и члана 
39. ств 1. тачка 10. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број  1/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14,  8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ХАЈДУК 

ВЕЉКО" У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару, Јоновић Вања, 
представник запослених.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару доставио је Скупштини 
града Зајечара предлог за разрешење 
Јоновић Вање, члана Школског одбора 
ове школе, као представника запослених, 
број 1169 од 19.09.2017. године, из 
разлога што је дете именоване уписано за 
похађање припремног предшколског 
програма у тој школи, у школској 
2017/2018 години, тако да би у том 
својству могла да буде и представник 
родитеља у органу руковођења школом, 
што представља тзв. “сукоб интереса”. 
 Уз наведени акт, Школа је 
приложила и Записник са седнице 
Наставничког већа од 30.08.2017. године. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-319 од 20.06.2014. 
године именовала Јоновић Вању, за члана 
Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару, као представника 
запослених. 
 Чланом 116. став 5.  Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња прописано је да чланове органа управ-
љања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 116. став 13. истог члана 
прописано је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања. 
 Чланом 117. став 3. тачка 4. про-
писано је да ће скупштина јединице ло-
калне самоуправе разрешити, пре истека 
мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или орган управљања уста-
нове, и у случају да се покрене иниција-
тива за разрешење члана органа управ-
љања на предлог овлашћеног предлагача, 
односно због престанка основа по којем је 
именован у орган управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на напред наведено, 
односно да је овлашћени предлагач 
спровео поступак у складу са Законом о 
основама система образовања и 
васпитања, на основу овлашћења из 
прописа, Скупштина града Зајечара је 
одлучила као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити: Јоновић Вањи, 
Основној школи "Хајдук Вељко" у 
Зајечару, Одељењу за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности 
и архиви. 
 
 
I број: 02-325/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 116. став 2., 5., 12. 
и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.88/17) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ХАЈДУК 

ВЕЉКО" У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Хајдук Вељко" у 
Зајечару Ивковић Биљана, као представ-
ник  запослених. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 116. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да орган 
управљања чине по три представника из 
реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе.   
 Чланом 116. став 5. истог Закона 
прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  
 Чланом 116. став 9. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 116. став 12. истог Закона 
прописано је да је, уколико је предлог 
овлашћених предлагача за члана органа 
управљања из реда запослених у 
установи и родитеља спроведен у складу 
са законом, скупштина јединице локалне 
самоуправе дужна да усвоји њихов 
предлог, ставом 13. истог члана да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа 
управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 

 ОШ "Хајдук Вељко" у Зајечару је 
актом бр. 1169 од 19.09.2016. године, 
доставила предлог Наставничког већа, 
као овлашћеног предлагача, за новог 
члана Школског одбора те школе, и то 
Ивковић Биљане, наставника енглеског 
језика, уместо Вање Јоновић, такође 
представника запослених. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Записник са седнице 
Наставничког већа од 30.08.2017. године 
и Извештај, Одлуку Наставничког већа 
број 1062 од 30.08.2017. године, као и 
Извештај Полицијске управе у Зајечару, 
стр.пов.бр.235-1/6408/17 од 04.09.2017. 
године, да предложени кандидат није 
осуђивана за кривична дела утврђена  у 
члану  116. став 9. тач.1. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и за члана Школског одбора 
предложио кандидата код кога не постоје 
законске сметње за именовање, а на 
основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења.  
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 Решење доставити: именованoj, 
Основној школи "Хајдук Вељко" у 
Зајечару, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
I број: 02-326/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан  Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.88/17) и 
члана 39. ств 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14,  8/16 и 
36/17), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК 
КАРАЏИЋ"  У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе "Вук 
Караџић" у Великом Извору, Нена Ватовић, 
представник локалне самоуправе.   
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
  
 Директорка Основне школе "Вук 
Караџић" у Великом Извору доставила је 
Скупштини града Зајечара предлог за 
разрешење Нене Ватовић, члана Школ-
ског одбора ове школе, као представника 
локалне самоуправе, број 407 од 
15.09.2017. године, из разлога што је дете 
именоване уписано у тој школи, у 
школској 2017/2018 години, тако да би у 
том својству могла да буде и представник 
родитеља у органу руковођења школом, 
што представља тзв. “сукоб интереса”. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-238 од 30.08.2017. 
године именовала Нену Ватовић, за члана 
Школског одбора Основне школе "Вук 
Караџић" у Великом Извору, као представ-
ника локалне самоуправе. 
 Чланом 116. став 5.  Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разре-
шава скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 116. став 13. истог члана 
прописано је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања. 
 
 

 Чланом 117. став 3. тачка 4. 

прописано је да ће скупштина јединице 

локалне самоуправе разрешити, пре 

истека мандата, поједине чланове, 

укључујући и председника или орган 

управљања установе, и у случају да се 

покрене иницијатива за разрешење члана 

органа управљања на предлог 

овлашћеног предлагача, односно због 

престанка основа по којем је именован у 

орган управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, орагнизација 

и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 

разрешава школске одборе, у складу са 

законом. 

 С обзиром на све горе наведено, а 

на основу овлашћења из прописа, 

Скупштина града Зајечара је одлучила 

као у диспозитиву овог решења. 

 

         ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

     Решење доставити: Нени Ватовић, 

Основној школи "Вук Караџић" у Великом 

Извору, Одељењу за локални економски 

развој, привреду и друштвене делатности 

и архиви. 

 

 

I број: 02-327/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

             СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 

 
 



28. НОВЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 43  СТРАНА 119 

 
 На основу члана 116. став 2., 5., 12. 
и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.88/17) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК 
КАРАЏИЋ" У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у 
Великом Извору    Марковић Весна, као 
представник  јединице локалне самоупра-
ве. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 116. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да орган 
управљања чине по три представника из 
реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе.   
 Чланом 116. став 5. истог Закона 
прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а ставом 9. истог члана 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 116. став 12. истог Закона 
прописано је да је, уколико је предлог 
овлашћених предлагача за члана органа 
управљања из реда запослених у 
установи и родитеља спроведен у складу 
са законом, скупштина јединице локалне 
самоуправе дужна да усвоји њихов 
предлог, ставом 13. истог члана да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа 
управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Градско веће Града Зајечара 
предложило је за новог члана Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у 
Великом Извору, Марковић Весну из 
Великог Извора, рођену 24.02.1967. 
године, као представника јединице локал-
не самоуправе, уместо Нене Ватовић, 
такође представника јединице локалне 
самоуправе, која је родитељ детета које 
похађа ту школу. 
 Увидом у Извештај Полицијске 
управе у Зајечару Стр.пов.број:235-
1/6901/17 од 25.09.2017. године утврђено 
је да предложени кандидат није 
осуђивана правноснажном пресудом за 
кривична дела наведена у члану 116. став 
9. тач.1. Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 С обзиром да код предложеног 
кандидата не постоје законске сметње за 
именовање, а на основу овлашћења из 
прописа, Скупштина града Зајечара је 
одлучила као у диспозитиву овог решења. 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити: именованoj, 
Основној школи "Вук Караџић" у Великом 
Извору, Одељењу за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности 
и архиви. 
 
 
I број: 02-328/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан  Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.88/17) и 
члана 39. ств 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14,  8/16 и 
36/17), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ 
ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Економско-трговинске 
школе  у Зајечару, Станисављевић Бојан, 
представник родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Економско-трговинске 
школе у Зајечару, доставио је Скупштини 
града Зајечара, предлог за разрешење 
Станисављевић Бојана, члана Школског 
одбора ове школе, као представника 
родитеља, број 611-394-01/7 од 
18.09.2017. године, јер је преминуо, а и 
дете именованог је завршило шкловање у 
тој школи. 
 Уз наведени акт, Школа је 
приложила и Записник са седнице 
Наставничког већа од 30.08.2017. године. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-331 од 20.06.2014. 
године именовала Станисављевић Бојана, 
за члана Школског одбора Економско-
трговинске школе у Зајечару, као 
представника родитеља. 
 Чланом 116. став 5.  Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 116. став 13. истог члана 
прописано је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања. 
 

 Чланом 117. став 3. тачка 4. 

прописано је да ће скупштина јединице 

локалне самоуправе разрешити, пре 

истека мандата, поједине чланове, 

укључујући и председника или орган 

управљања установе, и у случају да се 

покрене иницијатива за разрешење члана 

органа управљања на предлог 

овлашћеног предлагача, односно због 

престанка основа по којем је именован у 

орган управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, орагнизација 

и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 

разрешава школске одборе, у складу са 

законом. 

 С обзиром на све горе наведено, а 

на основу овлашћења из прописа, 

Скупштина града Зајечара је одлучила 

као у диспозитиву овог решења. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити: Економско-

трговинској школи у Зајечару, Одељењу 

за локални економски развој, привреду и 

друштвене делатности и архиви. 

 

 

I број: 02-329/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 2., 5., 12. 
и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.88/17) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је  
 
 

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

ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Економско-трговинске школе у 
Зајечару Недовић-Димитријевић Жаклина, 
као представник родитеља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 116. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања прописано је да орган управљања 
чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, однос-
но других законских заступника и три 
представника на предлог јединице 
локалне самоуправе.   
 Чланом 116. став 5. истог Закона 
прописано је да чланове органа управ-
љања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа 
управљања.  
 Чланом 116. став 9. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 116. став 12. истог Закона 
прописано је да је, уколико је предлог 
овлашћених предлагача за члана органа 
управљања из реда запослених у 
установи и родитеља спроведен у складу 
са законом, скупштина јединице локалне 
самоуправе дужна да усвоји њихов 
предлог, ставом 13. истог члана да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа 
управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. Стату-

та града Зајечара прописано је да Скуп-

штина града у складу са законом именује 

и разрешава управни и надзорни одбор, 

именује и разрешава директоре јавних 

предузећа, установа, орагнизација и 

служби, чији је оснивач и даје сагласност 

на њихове статуте, именује и разрешава 

школске одборе, у складу са законом. 

  Економско-трговинска  школа у 

Зајечару, је актом бр. 611-394-01/7 од 

18.09.2016. године, доставила предлог 

Савета родитеља, као овлашћеног 

предлагача, за новог члана Школског 

одбора те школе, уместо Станисављевић 

Бојана, такође представника родитеља, 

који је преминуо. 

   Уз наведени акт, Школа је 

приложила Записник Комисије за спрово-

ђење тајног изјашњавања за избор члано-

ва Савета родитеља од 13.09.2017. годи-

не, Одлуку Савета родитеља број 611-

382/3-01/3 од 13.09.2017. кao и Извештај 

Полицијске управе у Зајечару, стр. пов. бр. 

235-1-6723/17 од 14.09.2017. године, да 

предложени кандидат није осуђивана за 

кривична дела утврђена  у члану  116. 

став 9. тач.1. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

 С обзиром да је овлашћени пред-

лагач, спровео поступак у складу са Зако-

ном о основама система образовања и 

васпитања и за члана Школског одбора 

предложио кандидата код кога не постоје 

законске сметње за именовање, а на 

основу овлашћења из прописа, Скупшти-

на града Зајечара је одлучила као у 

диспозитиву овог решења. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против 

овог Решења може се покренути управни 

спор, тужбом, у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења. Тужба се предаје 

Управном суду у Београду непосредно 

или преко поште. 
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 Решење доставити: именованoj, 

Економско-трговинској школи у Зајечару, 

Одељењу за ЛЕР, привреду и друштвене 

делатности Градске управе града 

Зајечара и архиви. 

 
 
I број: 02-330/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан  Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.88/17) и члана 
39. ств 1. тачка 10. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број  1/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14,  8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је 
 
 

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

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Гимназије у Зајечару, 
Сузана Рубежић, представник родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Гимназије у Зајечару, 
доставио је Скупштини града Зајечара, 
предлог за разрешење Сузане Рубежић, 
члана Школског одбора ове школе, као 
представника родитеља, број 01 бр.519 од 
20.09.2017. године, јер је њено дете 
завршило школовање ове школе у 
школској 2016/2017 години. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-333 од 20.06.2014. 
године именовала Сузану Рубежић, за 
члана Школског одбора Гимназије у 
Зајечару, као представника родитеља. 
 Чланом 116. став 5.  Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 116. став 13. истог члана 
прописано је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања. 
 Чланом 117. став 3. тачка 4. 
прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, 
укључујући и председника или орган 
управљања установе, и у случају да се 
покрене иницијатива за разрешење члана 
органа управљања на предлог 
овлашћеног предлагача, односно због 
престанка основа по којем је именован у 
орган управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити:Гимназији у 
Зајечару, Сузани Рубежић, Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности и архиви. 
 
I број: 02-331/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 2., 5., 12. 
и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.88/17) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Гимназије у Зајечару Драган 
Ћирић, као представник родитеља. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 116. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања прописано је да орган управљања 
чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, однос-
но других законских заступника и три 
представника на предлог јединице 
локалне самоуправе.   
 Чланом 116. став 5. истог Закона 
прописано је да чланове органа управ-
љања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа 
управљања.  
 Чланом 116. став 9. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 116. став 12. истог Закона 
прописано је да је, уколико је предлог 
овлашћених предлагача за члана органа 
управљања из реда запослених у 
установи и родитеља спроведен у складу 
са законом, скупштина јединице локалне 
самоуправе дужна да усвоји њихов 
предлог, ставом 13. истог члана да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа 
управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. Стату-
та града Зајечара прописано је да Скуп-
штина града у складу са законом именује 

и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, орагнизација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, именује и разрешава 
школске одборе, у складу са законом. 
 Гимназија у Зајечару је актом бр. 
519 од 20.09.2016. године, доставила 
предлог Савета родитеља, као овлаш-
ћеног предлагача, за новог члана Школ-
ског одбора те школе, и то Драгана 
Ђирића, уместо Сузане Рубежић, такође 
представника родитеља, чије дете је 
завршило школовање у тој школи. 
   Уз наведени акт, Школа је прило-
жила Записник Комисије за спровођење 
поступка утврђивања предлога за 
представника родитеља у Школском 
одбору бр:502/2 од 14.09.2017. године и 
Извештај Полицијске управе у Зајечару, 
стр.пов.бр.235-1/6813/17 од 19.09.2017. 
године, да предложени кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена  у 
члану  116. став 9. тач.1. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и за члана Школског одбора 
предложио кандидата код кога не постоје 
законске сметње за именовање, а на 
основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 Решење доставити: именованoм, 
Гимназији у Зајечару, Одељењу за ЛЕР, 
привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара и архиви. 
 
I број: 02-332/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан  Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
88/17) и члана 39. ств 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14,  8/16 
и 36/17), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Техничке школе у Заје-
чару, Весна Митић, представник родите-
ља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Директор Техничке школе у 
Зајечару, доставио је Скупштини града 
Зајечара, предлог за разрешење Весне 
Митић, члана Школског одбора ове школе, 
као представника родитеља, број 02/611-
1256 од 28.09.2017. године, јер је њено 
дете завршило школовање ове школе. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-292 од 19.10.2015. 
године именовала Весну Митић, за члана 
Школског одбора Техничке школе у 
Зајечару, као представника родитеља. 
 Чланом 116. став 5.  Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 116. став 13. истог члана 
прописано је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања. 
 Чланом 117. став 3. тачка 4. 

прописано је да ће скупштина јединице 

локалне самоуправе разрешити, пре 

истека мандата, поједине чланове, 

укључујући и председника или орган 

управљања установе, и у случају да се 

покрене иницијатива за разрешење члана 

органа управљања на предлог овлаш-

ћеног предлагача, односно због престанка 

основа по којем је именован у орган 

управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, орагнизација 

и служби, чији је оснивач и даје саглас-

ност на њихове статуте, именује и разре-

шава школске одборе, у складу са 

законом. 

 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити: Техничкој 
школи у Зајечару, Весни Митић, Одељењу 
за локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности и архиви. 
 
 
I број: 02-333/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 116. став 2., 5., 12. 

и 13. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени 

гласник РС", бр.88/17) и члана 39. став 1. 

тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 

21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 

Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 28.11.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Техничке школе у Зајечару 
Валентина Тодоровић Ћирић, као 
представник родитеља. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 116. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да орган 
управљања чине по три представника из 
реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе.   
 Чланом 116. став 5. истог Закона 
прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања.  
 Чланом 116. став 9. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 116. став 12. истог Закона 
прописано је да је, уколико је предлог 
овлашћених предлагача за члана органа 
управљања из реда запослених у 
установи и родитеља спроведен у складу 
са законом, скупштина јединице локалне 
самоуправе дужна да усвоји њихов 
предлог, ставом 13. истог члана да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа 
управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 

 Техничка  школа у Зајечару, је 

актом бр. 611-1256 од 28.09.2017. године, 

доставила предлог Савета родитеља, као 

овлашћеног предлагача, за новог члана 

Школског одбора те школе, и то 

Валентину Тодоровић Ћирић, уместо 

Весне Митић, такође представника 

родитеља, чије дете је завршило 

школовање у тој школи. 

   Уз наведени акт, Школа је 

приложила Записник Извештај Комисије 

Савета родитеља од 13.09.2017. године и 

Извештај Полицијске управе у Зајечару, 

стр.пов.бр.235-1-6764/17 од 18.09.2017. 

године, да предложени кандидат није 

осуђивана за кривична дела утврђена  у 

члану  116. став 9. тач.1. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања. 

 С обзиром да је овлашћени 

предлагач, спровео поступак у складу са 

Законом о основама система образовања 

и васпитања и за члана Школског одбора 

предложио кандидата код кога не постоје 

законске сметње за именовање, а на 

основу овлашћења из прописа, 

Скупштина града Зајечара је одлучила 

као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити: именованoј, 

Техничкој школи у Зајечару, Одељењу за 

локални економски развој, привреду и 

друштвене делатности и архиви. 

 

 

I број: 02-334/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан  Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.88/17) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 28.11.2017. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН             

ЈОВАНОВИЋ  ЗМАЈ“  У  САЛАШУ 
 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе "Јован 
Јовановић Змај“ у Салашу, Тања Савић 
Панчић, представник запослених.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Основне школе "Јован 

Јовановић Змај" у Салашу доставио је 

Скупштини града Зајечара предлог за 

разрешење Тање Савић Панчић, члана 

Школског одбора ове школе, као 

представника запослених, број 670 од 

12.10.2017. године, обзиром да именована 

више није запослена у наведеној школи. 

 Скупштина града Зајечара је 

Решењем I број: 02-321 од 20.06.2014. 

године именовала Тању Савић Панчић, за 

члана Школског одбора Основне школе 

"Јован Јовановић Змај" у Салашу, као 

представника запослених. 

 Чланом 116. став 5.  Закона о 

основама система образовања и 

васпитања прописано је да чланове 

органа управљања установе именује и 

разрешава скупштина јединице локалне 

самоуправе. 

 Чланом 116. став 13. истог члана 

прописано је да скупштина јединице 

локалне самоуправе доноси решење о 

именовању органа управљања. 

 

 

 Чланом 117. став 3. тачка 4. 

прописано је да ће скупштина јединице 

локалне самоуправе разрешити, пре 

истека мандата, поједине чланове, 

укључујући и председника или орган 

управљања установе, и у случају да се 

покрене иницијатива за разрешење члана 

органа управљања на предлог овлаш-

ћеног предлагача, односно због престанка 

основа по којем је именован у орган 

управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, орагнизација 

и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 

разрешава школске одборе, у складу са 

законом. 

 С обзиром на напред наведено, 

односно да је овлашћени предлагач 

спровео поступак у складу са Законом о 

основама система образовања и 

васпитања, на основу овлашћења из 

прописа, Скупштина града Зајечара је 

одлучила као у диспозитиву овог решења. 

  

         ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 Решење доставити: именованој, 

Основној школи "Јован Јовановић Змај" у 

Салашу, Одељењу за локални економски 

развој, привреду и друштвене делатности 

и архиви. 

 

I број: 02-335/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 2., 5., 12. 
и 13. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.88/17) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.11.2017. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН 

ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"  У  САЛАШУ 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Јован Јовановић 
Змај" у  Салашу, Јаворка Станковић, као 
представник  запослених. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 116. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања прописано је да орган управљања 
чине по три представника из реда запос-
лених у установи, родитеља, односно дру-
гих законских заступника и три представ-
ника на предлог јединице локалне само-
управе.   
 Чланом 116. став 5. истог Закона 
прописано је да чланове органа управљ-
ања установе именује и разрешава скуп-
штина јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа 
управљања.  
 Чланом 116. став 9. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 116. став 12. истог Закона 
прописано је да, уколико је предлог овла-
шћених предлагача за члана органа упра-
вљања из реда запослених у установи и 
родитеља, спроведен у складу са зако-
ном, скупштина јединице локалне самоуп-
раве дужна да усвоји њихов предлог, 
ставом 13. истог члана да скупштина 
јединице локалне самоуправе доноси 
решење о именовању органа управљања. 

Чланом 39. став 1. тачка 10. Стату-
та града Зајечара прописано је да Скуп-

штина града у складу са законом именује 
и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, орагнизација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, именује и разрешава 
школске одборе, у складу са законом. 
 ОШ "Јован Јовановић Змај" у 
Салашу  је актом бр. 642 од 04.10.2016. 
године, доставила Записник Комисије за 
спровођење избора представника запос-
лених у ОШ „Јован Јовановић Змај“, као 
овлашћеног предлагача, за новог члана 
Школског одбора те школе, и то Јаворке 
Станковић, уместо, Тање Савић Панчић, 
такође представника запослених. 
   Уз наведени акт, Школа је 
приложила Извештај Полицијске управе у 
Зајечару, стр.пов.бр.235-1/7252/17 од 09. 
10.2017. године, да предложени кандидат 
није осуђивана за кривична дела утврђена  
у члану  116. став 9. тач.1. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и за члана Школског одбора 
предложио кандидата код кога не постоје 
законске сметње за именовање, а на 
основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења.  
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 Решење доставити: именованoj, 
Основној школи "Јован Јовановић Змај" у 
Салашу, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
I број: 02-336/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
        

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан  Занков, с.р. 



128 СТРАНА   БРОЈ 43 SLU@BENI LIST 28. НОВЕМБАР 2017.  

 
 На основу члана 46. став 3. Закона 
о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 28.11.2017. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 ПРЕСТАЈЕ мандат одборнику 
Скупштине града Зајечара, Вици Лалићу, 
због подношења усмене оставке. 
  

Члан 2. 
 

 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења одлуке. 

 
Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у “Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 I број: 02-344/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

    
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
 На основу члана 5. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 8. а у 
вези члана 66. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 
83/14 - др.закон и 101/16 – др.закон), 
члана 2. став 3. и члана 5. став 1. Закона 
о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/11 и 104/16) и члана 39. став. 1. 
тачка 9. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 
28.11.2017. године, донела је  

О Д Л У К У 

О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ O OСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

"ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" ЗАЈЕЧАР 

 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1.  

 

 У Одлуци о оснивању Јавног 

комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 

Зајечар (“Сл. лист града Зајечара” бр. 

21/16 и 23/16), у члану 2. став 1. Одлуке, 

алинеја 6. која гласи: “одржавање јавних 

зелених површина, текуће и инвестиционо 

одржавање и санацију зелених површина 

и приобаља“, се брише.  

 

Члан 2.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Зајечара”.  

 

 

I бр. 02-338/2017 

У Зајечару,  28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

   

ПРЕДСЕДНИК  

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 20. став 1. тачка 

5. a у вези са чланом 66. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“ бр. 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16-

др.закон), члана 5. став 3. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник РС“ 

бр.15/16) и члана 39. став. 1. тачка 9. 

Статута Града Зајечара („Службени лист 

града Зајечара“ бр. 1/08, 3/08, 20/09, 21/11 

56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 

града Зајечара, на седници одржаној дана 

28.11.2017. године, донела је  
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О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ЗАЈЕЧАР" ЗАЈЕЧАР 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о оснивању Јавног 

комунално - стамбеног предузећа „Заје-

чар“ Зајечар („Сл. лист Града Зајечара“, 

бр. 27/16), (у даљем тексту Одлука), у 

члану 12. у ставу 2., делатност 43.21 - 

Постављање електричних инсталација, 

брише се. 

 

Члан 2. 

 

 У истој Одлуци члан 27. мења се и 

гласи:  

 „Основни капитал Јавног комунал-

но-стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар 

износи 112.313.769,43 динара - државни 

капитал.“ 

 

Члан 3. 

 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном 

листу Града Зајечара”.. 

 

Члан 4. 

 

  Oва Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу Града Зајечара”. 

  

              

I бр.02-340/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

                                                                        

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 
 

 
 

    На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 
21. став 1. и чл. 22. став 1. Закона о јавној 
својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 
88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 
108/2016), у вези члана 5. став 1. Закона о 
комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС", бр. 88/2011 и 104/2016), члана 19. 
Одлуке о надлежностима у поступку 
прибављања и располагања стварима у 
својини града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 16/2014) и члана 14. тачка 
27. Статута Града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/2008, 3/2008 - испр., 
20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014, 8/2016 
и 36/2017), Скупштина града Зајечара је, 
на седници одржаној дана 28.11.2017. 
године, донела 

 
О Д Л У К У  

о  поверавању права управљања, 
коришћења и одржавања  

непокретности у јавној својини града 
Зајечара Јавном комуналном 

предузећу „Одржавање“ Зајечар 
   

Члан 1. 
 
 ПОВЕРАВА СЕ Јавном комунал-
ном предузећу „Одржавање“ Зајечар, 
право коришћења, управљања и одржа-
вања непокретности и комуналних објека-
та на територији града Зајечара и то: 
 

- терена и објеката у оквиру 
спортско-рекреационог центра “По-
пова плажа”, 

- трим-стазе, дечијих игралишта, 
хиподрома, спортских терена и 
објеката на локацијама у Граду и 
на локацији Спомен-парк шуме 
“Краљевица”, 

- објекта за физичко вежбање у 
Зајечару, ул. Војводе Мишића бр. 
13, зграде 1 и 2 на кп.бр. 9514/2,  

- спортске хале у Зајечару, ул. 7. 
септембра бб, на кп.бр. 6280/1 КО 
Зајечар и 

- приобаља Црног Тимока у 
Зајечару, на локацији “Вањин јаз”. 
 

 
 
 



130 СТРАНА   БРОЈ 43 SLU@BENI LIST 28. НОВЕМБАР 2017.  

 
Члан 2. 

 

 Јавно комунално предузеће „Одр-

жавање“ Зајечар на предметним непо-

кретностима нема право располагања 

(отуђење, пренос права коришћења, дава-

ње у закуп, заснивање хипотеке и сл.). 

 

  Члан 3. 

 

 Трошкови одржавања комуналних 

објеката, обнављања, унапређивања, као 

и извршавање законских обавеза у вези 

наведених непокретности, падају на терет 

ЈКП „Одржавање“ Зајечар. 

 

 Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Сл. листу 

града Зајечара“. 

 

 

I број. 02-341/2017  

У Зајечару,  28.11.2017. год 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

             На основу чл. 19. став 1. тач. 3. 

("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 

105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), 

чл. 19. Одлуке о надлежностима у 

поступку прибављања и располагања 

стварима у јавној својини Града Зајечара 

(“Сл. лист града Зајечара“ бр.16/14) и чл 

14. тачка 27. Статута Града Зајечара ("Сл. 

лист града Зајечара", бр. 1/2008, 3/2008 - 

испр., 20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014, 

8/2016 и 36/2017), Скупштина града 

Зајечара je, на седници одржаној дана 

28.11.2017. године, донела  

 

Р Е Ш Е ЊЕ  
о преносу права коришћења покретних 
ствари у јавној својини града Зајечара 

на ЈКП „Одржавање“ Зајечар 
 

Члан 1. 
 
  ПРЕНОСИ СЕ право коришћења 
средстава у јавној својини града Зајечара 
и то покретних ствари и опреме за одржа-
вање јавних зелених површина, према 
пописној листи ЈКП “Хигијена Зајечар” 
Зајечар бр. 1189 од 17.11.2017. године, од 
корисника Спортско пословни центар 
„Тимок“ ДОО Зајечар кориснику ЈКП 
„Одржавање“ Зајечар,  као и специјалног 
возила “КОРПА”, регистарске ознаке ZA 
021-HN, марке DAIMLER CHRYSLER, типа 
ATEGO 818, од корисника ЈКСП “Зајечар” 
Зајечар кориснику ЈКП „Одржавање“ 
Зајечар, ради обезбеђења услова за 
обављање делатности за коју је ЈКП 
“Одржавање” Зајечар основано. 
 

Члан 2. 
  
  ЈКП „Одржавање“ Зајечар, има 
право да предметна средства користи за 
обављање послова из своје  делатности у 
складу са Оснивачким актом и да њима 
управља у смислу њиховог очувања, одр-
жавања, обнављања и унапређивања, уз 
извршавање законских и других обавеза.  
                     

Члан 3.   
      
 На основу овог Решења закључиће 
се Уговор о преносу права коришћења 
средстава у јавној својини између Града 
Зајечара и ЈКП „Одржавање“ Зајечар, 
којим ће се ближе регулисати међусобна 
права и обавезе. 
 

 Члан 4.   
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
                 
I бр. 02-342/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
                                                              

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених 
у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015 и 81/2016-одлука УС), члана 39. став 1. 
тачка 31. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), а на основу Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. 
гласник РС", бр. 61/2017, 82/2017 и 92/2017), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 28.11.2017. године донела је 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА  ОДЛУКЕ 

O МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 
У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2017. ГОДИНИ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у сваком 
организационом облику у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2017. години 
(„Сл лист града Зајечара“, бр. 38/2017), у даљем тексту: Одлука, у  члану 2. став 2. 
тачка 3. Јавна предузећа,  после алинеје 8. додаје се нова алинеја 9. која гласи: 
 
 „Јавно комунално предузеће „Одржавање“ Зајечар“. 
 
 

Члан 2. 
  
 У Одлуци, у члану 3. став 1. у делу табеле Јавна предузећа, тачка 1. мења се и 
гласи: 
 

Ред. Назив организационог облика Број запослених 

бр. 
 

на неодређено време и именованих  лица која 
остварују право на мировање р.о. 

бр.1 бр.2 бр.3 

 Јавна предузећа   

1 ЈКСП "Зајечар" 132 

 

 
 У Одлуци, у члану 3. став 1. у делу табеле Јавна предузећа, тачка 3. мења се и 
гласи: 
 „ 

Ред. Назив организационог облика Број запослених 

бр. 
 

на неодређено време и именованих  лица која 
остварују право на мировање р.о. 

бр.1 бр.2 бр.3 

 Јавна предузећа   

3 ЈКП "Хигијена Зајечар" 40 

            „ 
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 У Одлуци, у члану 3. став 1. у делу табеле Јавна предузећа, после тачке 8. 
додаје се нова тачка 9. која гласи: 
  
„ 
 

Ред. Назив организационог облика Број запослених 

бр. 
 

на неодређено време и именованих  
лица која остварују право на 

мировање р.о. 

бр.1 бр.2 бр.3 

 Јавна предузећа   

9 Јавно комунално предузеће „Одржавање“ Зајечар  38 

            „ 
 У Одлуци, у члану 3. став 1.  у делу табеле Остало, тачка 1.  мења се и гласи: 
  
 „ 

Ред. Назив организационог облика Број запослених 

бр. 
 

на неодређено време и именованих  лица 
која остварују право на мировање р.о. 

бр.1 бр.2 бр.3 

 Остало   

1 "Спортско пословни центар Тимок" д.о.о. 0 

 
 

Члан 3. 
 

 У свему осталом, Одлука остаје непромењена. 
 

Члан 4. 
 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“, а објавиће се и на званичној интернет страници Града Зајечара.  

 
 

 I број: 011-55/2017 
 У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 5. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 8. а 
у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 – 
др.закон), члана 2. став 2. тачка 12. и 
члана 5. став 1. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 
88/11 и 104/16) и члана 39. став. 1. тачка 
9. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“ бр. 1/08, 20/09, 21/11 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 
дана 28.11.2017. године, донела  
 
 

О Д Л У К У 
О  OСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 

 Град Зајечар (у даљем тексту: 
Oснивач) оснива Јавно комунално 
предузеће "Одржавање” Зајечар (у даљем 
тексту: Предузеће), у циљу обезбеђивања 
услова за обављање делатности од 
општег интереса за град Зајечар, као и 
редовног задовољавања потреба корис-
ника производа и услуга, а посебно ради:  

- одржавања зелених површина, 
јавних спортско-рекреативних обје-
ката,   парк шуме „Краљевица“, као 
и путева и путног појаса, које 
обухвата њихово уређење, текуће 
и инвестиционо одржавање и 
санацију и 

- управљања непокретностима у 
јавној својини града Зајечара, које 
Град пренесе на коришћење 
Предузећу.  

 
Члан 2.  

 

 Овом Одлуком, у складу са 
Законом о јавним предузећима, регули-
сана су права и обавезе Предузећа и 
Оснивача у обављању делатности од 
општег интереса, из члана 1. ове Одлуке, 
а нарочито:  

- назив, седиште и матични број 
Оснивача;  

- пословно име и седиште 
Предузећа;  

- претежна делатност Предузећа;   
- права, обавезе и одговорности 

Осни-вача према Предузећу и 
Предузећа према Оснивачу;  

- услови и начин утврђивања и 
распо-ређивања добити, односно 
начину покрића губитака и 
сношењу ризика;  

- условима и начину задуживања 
Предузећа;  

- заступање Предузећа;  
- износ основног капитала, као и 

опис, врста и вредност неновчаног 
улога;  

- органи Предузећа;  
- податак о уделима оснивача у 

основном капиталу израженог у 
процентима;  

- имовина која се не може отуђити;  
- располагање стварима у јавној 

својини, која су пренета у својину 
Предузећа у складу са законом;  

- заштита животне средине;  
- друга питања од значаја за 

несметано обављање делатности 
за коју се оснива Предузеће.  

  
 
 II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ  

 
Члан 3.   

 
 Оснивач Предузећа је: Град 
Зајечар, улица Трг ослобођења број 1, 
Зајечар, матични број 07189923.  
 Права Оснивача остварује Скуп-
штина града Зајечара.  
 

Члан 4.  
 

 Предузеће има статус правног 
лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом.  
 Предузеће у правном промету са 
трећим лицима има сва овлашћења и 
иступа у своје име и за свој рачун.  
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Члан 5.  

 
 Предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.  
 Оснивач не одговара за обавезе 
Предузећа, осим у случајевима пропи-
саним законом.  
 Оснивач је дужан да обезбеди да 
се делатност од општег интереса из члана 
1. ове Одлуке обавља у континуитету.  

 
Члан 6.  

 
 Предузеће заступа и представља 
директор.  
  
 
 III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ  
 

Члан 7.  
 

 Пословно име Предузећа гласи: 
Јавно комунално предузеће "Одржавање" 
Зајечар.  
 О промени пословног имена 
одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз 
сагласност Оснивача.  
 

Члан 8.  
 

 Седиште Предузећа је у Зајечару, у 
улици 7. септембра бб.  
 О промени седишта Предузећа 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
Оснивача.  
 
 Печат и штамбиљ Предузећа  

 
Члан 9.  

 
 Предузеће има свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на 
српском језику и ћириличким писмом.  
 Изглед и садржина печата и штам-
биља утврђује се Статутом Предузећа. 
 
 Упис Предузећа у регистар  
 

Члан 10.  
 

 Предузеће 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 Предузећа 
 

Члан 11.  
 

 Предузеће послује као јединствена 
радна целина.  
 Актом директора Предузећа уре-
ђује се унутрашња организација и 
систематизација послова.  
 Статутом, општим и другим актима 
Предузећа ближе се уређују друга питања 
од значаја за рад и пословање Предузећа, 
у складу са законом и овом Одлуком.  
 
 
 IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА  
 

Претежна делатност 
 

Члан 12.  
 

 Претежна делатност Предузећа је:  
- 81.30 Услуге уређења и одржавања 

околине која обухвата уређивање и 
одржавање паркова и вртова, 
зеленила и спортских терена и сађење 
дрвећа за заштиту од буке, ветра, 
ерозије и др. 

  
 Осим наведене претежне 
делатности Предузеће ће обављати друге 
делатности, као што су:  
 
- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и 

двогодишњих биљака; 
- 01.29 Гајење осталих вишегодишњих 

биљака; 
- 01.30 Гајење садног материјала; 
- 01.43 Узгој коња и других копитара; 
- 01.62 Помоћне делатности у узгоју 

животиња; 
- 02.10 Гајење шума и остале шумарске 

делатности; 
- 02.20 Сеча дрвећа; 
- 32.30 Производња спортске опреме; 
- 42.11 Изградња путева и аутопутева; 
- 43.21 Постављање електричних 

инсталација; 
2.  
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- 47.76 Трговина на мало цвећем, сад-

ницама, семењем, ђубривима, кућним 
љубимцима и храном за кућне љубим-
це у специјализованим продавницама; 

- 47.99  Остала трговина на мало изван 
продавница, тезги и пијаца; 

- 56.30 Услуге припремања и послужи-
вања пића; 

- 69.20 Рачуноводствени, књиговод-
ствени и ревизорски послови; пореско 
саветовање;  

- 81.30 Услуге уређења и одржавања 
околине; 

- 82.30 Организовање састанака и 
сајмова; 

- 93.11 Делатност спортских објеката; 
- 93.13 Делатност фитнес клубова; 
- 93.19 Остале спортске делатности; 
- 93.29 Остале забавне и рекреативне 

делатности; 
- 95.29 Поправке осталих личних 

предмета и предмета за домаћинство; 
   

     Предузеће може без уписа у 
регистар да обавља и друге делатности 
које служе обављању претежне 
делатности, уколико за те делатности 
испуњава услове предвиђене законом.  
 О промени делатности Предузећа, 
као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
Оснивача, у складу са законом.  
 

Услови за обављање делатности као 
делатности од општег интереса 

 
Члан 13. 

 
 Предузеће може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни 
државни 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.  
  
 
 

Оснивачка права и улагање капитала 
Предузећа 

 
Члан 14.  

 
 Предузеће може, уз претходну 
сагласност Оснивача, основати друштво 
капитала за обављање делатности од 
општег интереса из члана 1. ове Одлуке, 
као и друштво капитала за обављање 
делатности која није делатност од општег 
интереса, у складу са Законом о 
привредним друштвима.  
 Предузеће може улагати капитал у 
већ основана друштва капитала, уз прет-
ходну сагласност Оснивача. На одлуку 
Надзорног одбора из става 1. и 2. овог 
члана сагласност даје Скупштина Града.  
 
  
 V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 15.  
 
 Основни капитал Предузећа чине 
новчана средства у укупном износу од 
50.000,00 РСД.  
 Основни капитал из става 1. овог 
члана је удео Оснивача, као јединог 
члана, са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа.  
 Износ основног капитала из става 
1. овог члана уписује се у одговарајући 
регистар Агенције за привредне регистре 
и представља уписани капитал Предузе-
ћа.  
 Усклађивање основног капитала 
Предузећа врши се у складу са законом.  
 Вредност неновчаног улога 
Оснивача утврђује се на основу процене 
извршене на начин прописан законом 
којим се уређује правни положај 
привредних друштава.  
 

Члан 16.  
 

 Имовину Предузећа чине право 
својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и харти-
јама од вредности и друга имовинска 
права која су пренета Предузећу, 
укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини града Зајечара.  
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 Стварима у јавној својини које је 
Оснивач уложио у Предузеће преносом 
права коришћења без преноса права 
својине, Предузеће не може располагати 
нити да их даље уступати на коришћење 
или у закуп, без сагласности Оснивача.  
 Предузеће управља и располаже 
својом имовином у складу са законом, 
оснивачким актом и Статутом.  
 

Члан 17.  
 

 Средства у јавној својини могу се 
улагати у капитал Предузећа, у складу са 
законом и актима Скупштине града 
Зајечара.  
 По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана град Зајечар стиче 
уделе у Предузећу, као и права по основу 
тих удела.  
 Вредност неновчаног улога 
Оснивача утврђује се на основу процене 
извршене на начин прописан законом 
којим се уређује правни положај 
привредних друштава.   
 Капитал у Предузећу подељен на 
уделе, уписује се у одговарајући регистар.  
 

Члан 18.  
 

 О повећању или смањењу 
основног капитала Предузећа одлучује 
Скупштина града Зајечара, као оснивач у 
складу са законом. На прибављање и 
отуђење имовине веће вредности приме-
њују се одредбе закона којима се  уређује 
правни положај привредних друштава. 
 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 Предузећа 
 

Члан 19.  
 

 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 града Зајечара 
- из буџета Републике Србије и  
- из осталих извора, у складу са 

законом.  
 

Расподела добити 
 

Члан 20.  
 

 Предузеће је дужно да део 
остварене добити уплати у буџет Града, 
по завршном рачуну за претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из 
става 1. овог члана утврђује се у складу 
са законом, одговарајућим подзаконским 
актима и Одлуком о буџету Града за 
наредну годину.  
 Добит 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. 
 Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине Града. 

 
 

Начела за одређивање цена услуга 
 

Члан 21.  
 

 Елементи за одређивање цена 
производа и услуга Предузећа уређује 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 Преду-
зећа 
 

Члан 22.  
 

 Елементи за одређивање цена 
производа и услуга Предузећа  су:  
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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 Предузећа, 
на које је Скупштина Града дала 
сагласност;  

3) добит Предузећа.  
 
 Средства која су намењена за 
финансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намене.  

 
Члан 23.  

 
 Предузеће је обавезно да цену 
производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 25. ове Одлуке.  
 Када се значајније промене 
вредности елемената који су укључени у 
методологију за обрачунавање цена, 
Предузеће током пословне године може 
поднети Оснивачу образложен захтев за 
одобрење измене цена комуналних 
услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.   
 Измене годишњег програма 
пословања са предлогом за измену цена  
достављају се Скупштини Града.  
 
Унапређење рада и развоја Предузећа 

 
Члан 24.  

 
 Унапређење рада и развоја 
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 Предузећа, одређују се 
непосредни задаци и утврђују средства и 
мере за њихово извршавање.  
 Планови и програми рада 
Предузећа морају се заснивати на 
законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави 
Предузеће.  
 

Програм пословања 
 

Члан 25. 
   

 Предузеће доноси дугорочни и 
средњорочни план пословне стратегије и 
развоја. 
 За сваку календарску годину Пре-
дузеће дужно је да донесe годишњи 
програм пословања и достави га Скуп-
штини Града, ради давања сагласности. 
 Предузеће Скупштини града 
доставља годишњи програм пословања 
најкасније до 01. децембра текуће за 
наредну годину, односно најкасније у року 
од 15 дана од дана усвајања Одлуке о 
буџету града Зајечара. 
 Годишњи програм пословања се 
сматра донетим када на њега сагласност 
да Скупштина Града. 

 
Члан 26.  

 
 Годишњи програм пословања 
Предузећа 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, 
односно трогодишњег програма посло-
вања могу се вршити искључиво из 
стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у 
којима Предузеће послује.  
 Уколико у Предузећу до почетка 
календарске године није донет годишњи 
програм пословања, до доношења тог 
програма зараде се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима 
утврђеним годишњим програмом 
пословања за претходну годину.  
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Члан 27.  

 
 У случају да Предузеће користи 
или ће користити средства из буџета 
Града 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 28.  
 

 Предузеће доставља тромесечне 
извештаје о реализацији годишњег 
програма пословања Скупштини Града. 
 Извештаји из претходног става се 
достављају у року од 30 дана од дана 
истека тромесечја.  
 

Члан 29.  
 

 Предузеће мора имати извршену 
ревизију финансијских извештаја од 
стране овлашћеног ревизора. 
 Финансијски извештај са извеш-
тајем овлашћеног ревизора Предузеће 
доставља Скупштини града, ради 
информисања. 
 
 

Услови и начин задужења Предузећа 
 

Члан 30. 
 

 Предузеће се може задужити 
узимањем кредита, односно зајма за 
финансирање текуће ликвидности и 
финансирање инвестиционих пројеката.  
 Предузеће је дужно да за 
задуживање узимањем кредита, односно 
зајма за финансирање инвестиционих 
пројеката, претходно прибави сагласност 
Скупштине Града.  
 Предузеће је дужно да за 
задуживање узимањем кредита, односно 
зајма за финансирање текуће ликвид-
ности, претходно прибави сагласност 
Градског већа града Зајечара.  
 

 Поступак задужења спроводи се у 
складу са законом којим се уређује 
поступак јавних набавки.  

 
Члан 31. 

 
 Предузеће је дужно 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 Предузеће не спроводи 
годишњи Програм пословања у делу које 
се односи на зараде или запошљавање, 
образац за контролу обрачуна и исплате 
зарада неће бити оверен. 
 
 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Права Оснивача 

 
Члан 32.  

 
 По основу учешћа у основном 
капиталу Предузећа, Град, као Оснивач, 
има следећа права:  
- право управљања Предузећем на 

начин утврђен Статутом Предузећа;  
- право учешћа у расподели добити 

Предузећа; 
- право на информисање о пословању 

Предузећа;  
- право учешћа у расподели 

ликвидационе или стечајне масе, по 
измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом.  
 
 

Обезбеђивање заштите општег 
интереса 

 
Члан 33.  

 
 Ради обезбеђивања општег 
интереса у делатности за коју је 
Предузеће  основано, Скупштина града 
Зајечара даје сагласност на:  
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- Статут Предузећа;  

- давање гаранција, авала, јемства, 

залога и других средстава обезбе-

ђења, за послове који нису из оквира 

делатности од општег интереса; 

- тарифу (одлуку о ценама, тарифни 

систем и др.), у складу са законом;  

- располагање средствима у јавној 

својини, веће вредности, која су 

пренета у својину Предузећа, а која су 

у непосредној функцији обављања 

делатности од општег интереса 

утврђение овом Одлуком;  

- акт о општим условима за испоруку 

производа и услуга; 

- акт о улагању капитала;  

- статусне промене;  

- акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 

односно уделима, као и на програм и 

одлуку о својинској трансформацији и  

- друге одлуке којима се уређује 

обављање делатности Предузећа, у 

складу са законом и овом Одлуком.  

 

 

Континуирано и квалитетно пружање 

услуга 

 

Члан 34.  

 

 Предузеће је дужно да делатност 

од општег интереса за коју је основано 

обавља на начин којим се обезбеђује 

редовно, континуирано и квалитетно 

пружање услуга крајњим корисницима.  

 

Члан 35. 

  

 Предузеће је дужно да предузима 

мере и активности за редовно одржавање 

и несметано функционисање постројења 

и других објеката неопходних за 

обављање своје делатности, у складу са 

законом и другим прописима којима се 

уређују услови обављања делатности од 

општег интереса због које је основано.  

 
 

Поремећај у пословању 

 

Члан 36.  

 

 У случају поремећаја у пословању 

Предузећа, Скупштина Града предузима 

мере којима ће се обезбедити услови за 

несметан рад и пословање Предузећа у 

обављању делатности од општег интере-

са, у складу са законом, а нарочито:  

- промену унутрашње организације 

Предузећа, 

- разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа Пре-

дузећа,  

- ограничење у погледу права распо-

лагања појединим средствима у јавној 

својини,  

- друге мере одређене законом којим се 

уређују делатности од општег 

интереса  и овом Одлуком.  

  

 

VII ПОСЛОВАЊЕ ПО ТРЖИШНИМ 

УСЛОВИМА 

 

Члан 37.  

 

 Предузеће послује по тржишним 

условима, ради стицања добити, у складу 

са законом.  

 

Члан 38.  

 

 У обављању своје претежне 

делатности, Предузеће своје производе и 

услуге може испоручивати односно 

пружати и корисницима са територије 

других општина и градова, под условом 

да се ни на који начин не угрожава 

редовно, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са 

територије града Зајечара. 

 Испоруку производа и пружање 

услуга из става 1. овог члана Предузеће  

обавља у складу са посебно закљученим 

уговорима, уз сагласност Оснивача.  
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 VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 39.  
 
 Органи Предузећа су Надзорни 
одбор и директор. 
   

Надзорни одбор 
 

Члан 40.  
 

 Надзорни одбор Предузећа 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 Предузећа.  
  

Услови за избор чланова Надзорног 
одбора 

 
Члан 41.  

 
 За председника и члана Надзорног 
одбора Предузећа 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;  

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су 
повезани са пословима 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:  

- обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;  

- обавезно психијатријско лечење на 
слободи;  

- обавезно лечење наркомана;  
- обавезно лечење алкохоличара;  
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
 Председник и чланови Надзорног 
одбора дужни су да се додатно стручно 
усавршавају у области корпоративног 
управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који 
утврђује Влада.  
 

Члан 42.  
 

 Представник запослених у Надзор-
ном одбору мора испуњавати услове из 
члана 41. ове Одлуке, као и додатне 
услове:  
1) да није био ангажован у вршењу 

ревизије финансијских извештаја 
Предузећа у последњих пет година, 

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

изабрано лице у органима Предузећа, 
као и да није запослен ни ангажован 
по другом основу у друштву капитала 
чији је оснивач Предузеће. 

 
Члан 43.  

 
 Надзорни одбор и директор не 
могу предлагати представника запослених 
у Надзорном одбору.  
 

Мандат чланова Надзорног одбора 
 

Члан 44.  
 

 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) Предузеће не достави годишњи, 

односно трогодишњи програм 
пословања, у роковима прописаним 
законом и овом Одлуком;  
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2) Надзорни одбор пропусти да предузме 

неопходне мере пред надлежним орга-
нима, у случају постојања основане 
сумње да одговорно лице Предузећа 
делује на штету Предузећа несавес-
ним понашањем или на други начин;  

3) се утврди да делује на штету 
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 
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 
именовања новог председника или члана 
Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци.  

 
 Надлежност Надзорног одбора 
 

Члан 45.  
 

 Надзорни одбор:  
1. доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење;  

2. доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа, ускла-
ђен са дугорочним и средњорочним 
планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1. овог члана;  

3. усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  

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

5. усваја финансијске извештаје;  
6. надзире рад директора;   
7. доноси Статут Предузећа;  
8. одлучује о статусним променама, 

оснивању других правних субјеката и 
улагању капитала;  

 
 

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

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

11. врши друге послове у складу са 
законом, овом Одлуком и Статутом.  

 
 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7), 9) 
овог члана Надзорни одбор доноси уз 
сагласност Скупштине Града.  
 Одлуке из става 1. тач. 8) овог 
члана Надзорни одбор доноси уз 
претходну сагласност Скупштине Града.  

 
Члан 46.  

 
 Надзорни одбор одлучује већином 
гласова својих чланова.  
 Надзорни одбор не може пренети 
право на одлучивање о питањима из свог 
делокруга на директора или другог 
запосленог у Предузећу.  

 
Члан 47.  

 
 Председник и чланови Надзорног 
одбора Предузећа имају право на 
одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 
одбору.  
 Висину накнаде из претходног 
става утврђује Оснивач, у складу са 
законом, на основу извештаја о степену 
реализације програма пословања Јавног 
предузећа. 
 

Директор 
 

Члан 48.  
 

 Директора Предузећа именује 
Скупштина Града на период од четири 
године, а на основу спроведеног јавног 
конкурса.  
 Директор Предузећа заснива 
радни однос на одређено време.  
 Директор Предузећа је функционер 
који обавља јавну функцију.  
 Директор не може имати заменика.  
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 Надлежности директора 

 
Члан 49. 

  
Директор Предузећа:  
1) представља и заступа Предузеће; 
2) организује и руководи процесом 

рада;  
3) води пословање Предузећа;  
4) одговара за законитост рада 

Предузећа;  
5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја 
Предузећа  и одговоран је за 
њихово спровођење;  

6) предлаже годишњи програм 
пословања Предузећа и одговоран 
је за његово спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  
8) предлаже доношење посебног 

програма коришћења средстава из 
буџета Града (субвенције, гаранције 
или коришћење других средства);  

9) извршава одлуке Надзорног 
одбора;  

10) бира представнике Предузећа у 
скупштини друштва капитала чији је 
једини власник Предузеће;  

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

законом, овом Одлуком и Статутом  
Предузећа. 

 
 

 Услови за избор директора  

 
Члан 50. 

 
 За директора 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, специјалис-
тичким академским студијама или спе-
цијалистичким струковним студијама;  

 
 

3) да има најмање пет година радног ис-
куства 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 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:  

- обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи;  

- обавезно психијатријско лечење на 
слободи;  

- обавезно лечење наркомана;  
- обавезно лечење алкохоличара;  
- забрана вршења позива, делатности и 

дужности.  
 Услови за именовање директора из 
става 1. овог члана прописани су законом, 
а Статутом Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора 
да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа.  

 

Члан 51. 
  

 Директор Предузећа именује се 
након спроведеног јавног конкурса, у 
складу са законом, подзаконским актима, 
Статутом Града и овом Одлуком.  
 Јавни конкурс спроводи Комисија 
за спровођење конкурса за избор 
директора (у даљем тексту: Комисија).  
 Комисија има пет чланова, од којих 
је један председник.  
 Комисију образује Скупштина 
Града.  
 Председник и чланови Комисије не 
могу бити народни посланици, посланици 
у скупштини аутономне покрајине, одбор-
ници у Скупштини града Зајечара, као ни 
изабрана, именована и постављена лица 
у органима Града.  
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Члан 52.  

 
 Одлуку о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Предузећа 
доноси Скупштина Града, на предлог 
Градског већа.  
 Иницијативу за доношење одлуке 
из става 1. овог члана може покренути и 
Надзорни одбор Предузећа. 
 Градска управа доставља Град-
ском већу нацрт текста огласа о јавном 
конкурсу.  
 Оглас о јавном конкурсу садржи 
нарочито: податке о Предузећу, посло-
вима, условима за именовање директора 
Предузећа, месту рада, стручној 
оспособљености, знањима и вештинама 
које се оцењују у изборном поступку и 
начину њихове провере, року у коме се 
подносе пријаве, податке о лицу 
задуженом за давање обавештења о 
јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве 
подносе, као и податке о доказима који се 
прилажу уз пријаву.  
 Оглас о јавном конкурсу за избор 
директора Предузећа објављује се у 
"Службеном гласнику Републике Србије", 
у Службеном листу града Зајечара, у 
најмање једном дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији 
Републике Србије, као и на интернет 
страници града Зајечара.  
 Рок за објављивање огласа из 
става 4. овог члана у "Службеном 
гласнику Републике Србије" не може бити 
дужи од осам дана од дана доношења 
одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора. 
 Пријава на јавни конкурс за избор 
директора подноси се у року од 30 дана 
од дана објављивања јавног конкурса у 
"Службеном гласнику Републике Србије".  
 Неблаговремене и непотпуне при-
јаве Комисија одбацује закључком, против 
кога није допуштена посебна жалба.  

 
Члан 53.  

 
 Решење о именовању директора је 
коначно.  
 Решење о именовању директора 
Предузећа, са образложењем, објављује 
се у "Службеном гласнику Републике 

Србије", "Службеном листу града Заје-
чара" и на интернет страници града 
Зајечара.  
 

Члан 54.  
 

 Именовани кандидат дужан је да 
ступи на функцију у року од осам дана од 
дана објављивања решења о именовању 
у "Службеном гласнику Републике 
Србије".  
 Рок из става 1. овог члана, из 
нарочито оправданих разлога, може се 
продужити за још осам дана.  

 

Престанак мандата директора 

Члан 55.  
 

 Мандат директора престаје исте-
ком периода на који је именован, 
оставком или 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 56.  
 

 Оставка се у писаној форми 
подноси Скупштини Града.  
 

Члан 57.  
 

 Предлог за разрешење директора 
Предузећа подноси Градско веће.  
 Предлог из става 1. овог члана 
може поднети и Надзорни одбор 
Предузећа, преко Градског већа.  
 Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже 
разрешење 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.  
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 Против решења о разрешењу 
жалба није допуштена, али се може 
водити управни спор.  

 
Члан 58.  

 
 Скупштина Града разрешава или 
може разрешити директора Предузећа 
под условима предвиђеним законом.  
 

Члан 59.  
 

 Уколико у току трајања мандата 
против директора буде потврђена 
оптужница, Скупштина Града доноси 
решење о суспензији директора 
Предузећа.  Суспензија траје док се 
поступак правноснажно не оконча.  
  

 Вршилац дужности директора  

 
Члан 60.  

 
 До именовања директора или у 
случају суспензије, Скупштина Града мо-
же именовати вршиоца дужности дирек-
тора, по спроведеном 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 
директора.  
 Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање 
директора Предузећа из члана 50. ове 
Одлуке.  
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа.  
 

Члан 61.  
 

 Скупштина Града именује вршиоца 
дужности директора 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. 

 
 

IX ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ 
УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 
Члан 62. 

 
 У случају поремећаја у пословању 
Предузећа Скупштина Града може 
предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано 
функционисање и обављање делатности 
од општег интереса, а нарочито:  
- промену унутрашње организације 

Предузећа;  
- разрешење Надзорног одбора и 

директора и именовање привременог 
органа Предузећа;  

- ограничење права појединих делова 
Предузећа да иступају у правном 
промету са трећим лицима;  

- ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини;  

- друге мере одређене законом.  
  

Остваривање права на штрајк 

 

Члан 63. 

 
 У Предузећу се право на штрајк 
остварује у складу са законом.  
 Штрајк је прекид рада који 
запослени организују ради заштите својих 
професионалних и економских интереса 
по основу рада.  
 У случају штрајка радника 
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 Предузећу не 
обезбеде услови за остваривање 
минимума процеса рада, ако оцени да 
могу наступити штетне последице за 
живот и здравље људи или њихову 
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безбедност и безбедност имовине или 
друге штетне или неотклоњиве после-
дице, Скупштина Града предузима 
неопходне мере и то: 
- увођење радне обавезе, 
- радно ангажовање запослених из 

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

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

 
 У случају да у 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 законом.  
 

Радни односи 
 

Члан 64.  
 Статутом, актом о систематизацији 
и другим општим актима Предузећа ближе 
се уређују унутрашња организација Пре-
дузећа, делокруг рада органа и друга 
питања од значаја за рад и пословање 
Предузећа, у складу са законом и овом 
Одлуком. 
 

Члан 65.  
 

 Права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа уређују се 
колективним уговором Предузећа, у 
складу са законом, општим и посебним 
колективним уговором и актима Оснивача.  
 Колективни уговор Предузећа мора 
бити у сагласности са законом, општим и 
посебним колективним уговором. 
 
Безбедност и здравље запослених на 

раду 
 

Члан 66.  
 
 Права, обавезе и одговорности у 
вези са безбедношћу и здрављем на раду 
остварују се у складу са законом и 

прописима донетим на основу закона, а 
ближе се уређују колективним уговором, 
општим актима Предузећа и уговором о 
раду.  
 

Заштита животне средине 

 
Члан 67.  

 

 Предузеће је дужно да у обављању 

своје делатности обезбеђује потребне 

услове за заштиту и унапређење животне 

средине и да спречава узроке и отклања 

штетне последице које угрожавају 

природне и радом створене вредности 

човекове средине.  

 Статутом Предузећа детаљније се 

утврђују активности Предузећа ради заш-

тите животне средине, сагласно закону и 

прописима Оснивача који регулишу 

област заштите животне средине.  

  

Јавност рада Предузећа 

 

Члан 68.  

 

 Предузеће дужно је да на својој 

интернет страници објави:  

1) радне биографије чланова Надзорног 

одбора и директора;  

2) организациону структуру;  

3) годишњи, односно трогодишњи 

програм пословања, као и све његове 

измене и допуне;  

4) тромесечне извештаје о реализацији 

годишњег, односно трогодишњег 

Програма пословања;  

5) годишњи финансијски извештај са 

мишљењем овлашћеног ревизора;  

6) друге информације од значаја за 

јавност.  

 

Члан 69.  

 

 Доступност информација од јавног 

значаја Предузеће врши у складу са 

одредбама закона који регулише област 

слободног приступа информацијама од 

јавног значаја. 
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Пословна тајна 

 
Члан 70.  

 
 Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком 
директора или Надзорног одбора Преду-
зећа чије би саопштавање неовлашћеном 
лицу било противно пословању 
Предузећа или би штетило његовом 
пословном угледу и интересима. 
 
 

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Члан 71.  
 

 Општи акти Предузећа су Статут, 
правилници и други акти којима се на 
општи начин уређују одређена питања.  
 Статут је основни општи акт 
Предузећа. 
 Други општи акти Предузећа 
морају бити у сагласности са Статутом 
Предузећа.  
 Појединачни акти које доносе 
органи и овлашћени појединци у 
Предузећу морају бити у складу са 
општим актима Предузећа.  
 
 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72.  
 

 Предузеће дужно је да донесе 
Статут и друга општа акта, у складу са 
законом и овом Одлуком.  

 
Члан 73.  

 
 За вршиоца дужности Директора 
Предузећа именује се Вице Лалић, дипл. 
менаџер из Зајечара. 
 Овлашћује се вршилац дужности 
Директора, Вице Лалић, да предузима све 
потребне радње у вези са уписом 
Предузећа у Регистар привредних 
субјеката код Агенције за привредне 
регистре Републике Србије. 

 
 
 

Члан 74.  
 

 Именују се у привремени Надзорни 
одбор Предузећа од 2 члана и то: 
 
- за председника: 
   Љубомир Ђуричић, дипл. инж. 
архитектуре из Зајечара, представник 
Оснивача, 
 
- за члана: 
    Радиша Николић, дипл. грађе-
вински инжењер-хидросмера из Зајечара, 
представник Оснивача. 

 
Члан 75.  

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
I број: 02-343/2017 
У Зајечару, 28.11.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 18. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - 
испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 
83/14 - др. Закон),  члана 124. Закона о 
социјалној заштити  ("Сл. гласник РС", 
бр.24/11)  и чланa 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара,на седници одржаној 28.11.2017. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА  ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У  
ЗАЈЕЧАРУ 

 
  МИРА АНДРИЈАШЕВИЋ, дипло-
мирани правник из Зајечара, разрешава 
се дужности директора Центра за 
социјални рад "Зајечар" у Зајечару, због 
истека мандата на који је именована. 
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 Ово Решење објавити у „Службе-

ном листу града Зајечара“. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 18. Закона о јавним 

службама прописано је да директора 

установе именује и разрешава оснивач. 

 Чланом 124. став 2. Закона о 

социјалној заштити прописано је да 

мандат директора центра за социјални 

рад траје четири године и исто лице може 

бити поново именовано за директора. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, организација 

и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 

разрешава школске одборе, у складу са 

законом. 

 Скупштина града Зајечара је, 

Решењем I бр. 02-215 од 24.08.2013. 

године, именовала Миру Андријашевић 

дипломираног правника из  Зајечара за 

директора Центра за социјални рад 

"Зајечар" у Зајечару, на мандатни период 

од четири године.  

 С обзирм да је Мири 

Андријашевић, директору Центра за 

социјални рад "Зајечар" у Зајечару истека 

мандат на који је именована, Градско веће 

града Зајечара је утврдило предлог  

Решења о разрешењу  директора  Центра 

за социјални рад "Зајечар" у  Зајечару и 

предлаже Скупштини града Зајечара да 

донесе решење као у диспозитиву.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште.  

 

 

 

 

 

 Решење доставити: именованој, 

Центру за социјални рад "Зајечар" у 

Зајечару, Одељењу за ЛЕР, привреду и 

друштвене делатности Градске управе 

града Зајечара и архиви Скупштине града 

Зајечара. 

 

I број: 02-345/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 18. Закона о 

јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 

42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - 

испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 

83/14 - др. Закон),  члана 124. Закона о 

социјалној заштити  ("Сл. гласник РС", 

бр.24/11)  и чланa 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара („Сл.лист града 

Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 

22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 

Зајечара,на седници одржаној 28.11.2017. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА 

ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У 

ЗАЈЕЧАРУ 

 

         МИРЈАНА РАДИВОЈЕВИЋ, дипло-

мирани социјални радник из Зајечара, 

именује се за директора Центра за 

социјални рад "Зајечар" у Зајечару, на 

период од четири године. 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 18. Закона о јавним 

службама прописано је да директора 

установе именује и разрешава оснивач. 

 Чланом 124. Закона о социјалној 

заштити, између осталог, прописано је да 

за директора центра за социјални рад 

може бити именован држављанин 

Републике Србије, који је стекао високо 

образовање на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалис-

тичке академске студије, специјалистичке 

струковне студије), односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири 

године и одговарајући академски, односно 

стручни назив утврђен у области правних, 

економских, психолошких, педагошких и 

андрагошких и социолошких наука, 

односно стручни назив дипломирани 

социјални радник и има најмање пет 

година радног искуства у струци. 

 Мандат директора центра за 

социјални рад траје четири године и исто 

лице може бити поново именовано за 

директора.  

 Директора центра за социјални рад 

именује надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, на основу конкурса, по 

прибављеном мишљењу управног одбора 

центра за социјални рад, као и да на 

именовање директора центра за 

социјални рад сагласност даје министар-

ство надлежно за социјалну заштиту. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

скупштина града именује и разрешава 

директоре јавних предузећа, установа, 

организација и служби, чији је оснивач, у 

складу са законом.  

 Сагласно одредбама Закона о 

социјалној заштити, Управни одбор 

Центра за социјални рад "Зајечар" у 

Зајечару, на седници одржаној дана 

29.08.2017. године расписао је Конкурс за 

избор и именовање  директора Центра. 

 

 

 На расписани Конкурс пријавило се 

5 кандидата, и то: Александар Диковић, 

Мира Андријашевић, Предраг Бордија-

новић, Мирјана Радивојевић и Марија 

Марковић. Све пријаве су благовремене, 

а два кандидата не испуњавају услове 

конкурса, из ког разлога њихове пријаве 

нису разматране (Александар Диковић 

нема пет година радног искуства у струци, 

а Марија Марковић не испуњава услове 

стручне спреме).  

 На основу таквог чињеничног 

стања, Управни дбор Центра је сачинио 

листу кандидата који испуњавају услове, и 

то су: Предраг Бордијановић, дипл. 

економиста из Зајечара, Мира Андрија-

шевић, дипл.правник из Зајечара и 

Мирјана Радивојевић, дипл.социјални 

радник из Зајечара. Са наведеним 

кандидатима обављен је разговор, након 

кога се приступило гласању, и већину 

гласова добила је Мирјана Радивојевић, 

тако да је Управни одбор ове Установе, на 

седници од 26.09.2017. године дао 

Мишљење број: 551-103 да се  Мирјана 

Радивојевић, дипл. социјални радник из 

Зајечара, именује за директора Центра за 

социјални рад "Зајечар" у Зајечару за 

мандатни период од четири године.          

 Мирјана Радивојевић је рођена 

22.10.1961. године. Диплмирала је на 

Факултету политичких наука у Београду, 

смер социјални рад и социјална политика. 

Од 1990. до 2000. године и од 2002. до 

2012. године радила је у Центру за соци-

јални рад у Зајечару, а од 2012. ради у 

Центру за породични смештај и усвојење 

Ћуприја, Одељење у Зајечару, као супер-

визор, едукатор и саветник за хранитељ-

ство. 

 На основу напред наведеног, 

Градско веће града Зајечара је утврдило 

предлог решења да се Мирјана 

Радивојевић именује за директора Центра 

за социјални рад у Зајечару. 
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 Сагласно одредбама члана 124. 

став 8. Закона о социјалној заштити, којим 

је прописано да на именовање директора 

центра за социјални рад сагласност даје 

министарство надлежно за социјалну 

заштиту, по усвајању предлога овог 

решења, а пре именовања потребно је 

затражити сагласност министарства 

надлежног за социјалну заштиту.    

    ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште.  

 

 

 

 

 Решење доставити: именованој, 

Центру за социјални рад "Зајечар" у 

Зајечару, Одељењу за ЛЕР, привреду и 

друштвене делатности Градске управе 

града Зајечара и архиви Скупштине града 

Зајечара. 

 

I број: 02-346/2017 

У Зајечару, 28.11.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

. 
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