
 
 На основу члана 58. став 3. и 

члана 66. став 4. Закона о локалној само-

управи (“Сл.гласник РС”, бр.129/2007, 

83/2014-др.закон и 101/2016 – др.закон), 

члана 56. став 1. тачка 11. и члана 75. 

став 1. Статута града Зајечара (''Сл. лист 

Града Зајечара'', бр. 1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), као и члана 70. 

став 5. Закона о запосленима у аутоном-

ним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 

21/2016) Градоначелник града Зајечара 

дана 01.12.2017. године, донео је 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 I  Владимир Ђуричић, дипломи-

рани економиста, ПОСТАВЉА СЕ за 

помоћника градоначелника Града Зајеча-

ра, у области управљања пројектима, 

почев од 07.12.2017. године. 

 

 II Именовани заснива радни однос 

на одређено време у Кабинету 

Градоначелника, док траје дужност 

градоначелника. 

 

 III    Ово Решење се објављује у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 58. став 3. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да 

помоћнике председника општине постав-

ља и разрешава председник општине, а 

чланом 66. став 4. истог Закона 

прописано је да се одредбе овог закона 

које се односе на председника општине 

примењују на градоначелника. 

 Чланом 56. став 1. тачка 11. 
Статута града Зајечара прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте 
за које је овлашћен законом, овим 
статутом или одлуком Скупштине града, а 
чланом 75. став 1. истог Статута 
прописано је да Градоначелник поставља 
своје помоћнике у Градској управи који 
обављају послове из појединих области.   
 
     Члан 70. став 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе предви-
ђа да се радни однос може засновати и за 
време чије је трајање унапред одређено 
(радни однос на одређено време), на 
радним местима у кабинету градоначел-
ника, председника општине или председ-
ника градске општине, док траје дужност 
тих изабраних лица (помоћници градо-
начелника, односно председника општине 
као и друга лица која заснивају радни 
однос у кабинету). 
 
 Владимир Ђуричић је рођен 1961. 
године у Кладову.  Основну школу и 
гимназију Владимир Ђуричић је завршио 
у Неготину, први степен Правног факул-
тета завршио је на Нишком универзитету 
где је стекао звање Правник, а уз рад је 
завршио и Факултет за трговину и 
банкарство БК Универзитета и стекао 
звање дипломирани економиста. Највећи 
део радног века провео је у Неготину и 
Зајечару на пословима у области културе 
и информисања. За свој рад је више пута 
награђиван, између осталих и Септем-
барском наградом СО Неготин.  
 
 Каријеру је започео 1987. године 

као новинар, а потом као директор Дома 

културе Стеван Мокрањац у Неготину. Од 

2005. године прелази у Зајечар где 

обавља функцију саветника градоначел-

ника за културу и медије а потом је 

именован за управника Позоришта Зоран 
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Радмиловић у Зајечару, све до 2013. 

године. У том периоду је вршио и фунцију 

директора Фестивала Дани Зорана 

Радмиловића. У претходном периоду, од 

20.07.2017. године, обављао је функцију 

вршиоца дужности управника Позоришта 

Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ у 

Зајечару. 

 

 Градоначелник Града Зајечара је 

имајући у виду богату радну биографију 

горе именованог, а у складу са својим 

законским овлашћењима, донео Решење 

као у диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 

СРЕДСТВУ: Ово Решење је коначно у 

управном поступку, а против њега се може 

покренути управни спор подношењем 

тужбе код надлежног суда у року од 30 

дана од дана пријема Решења.  

 

Доставити: 

• именованом 

• Одељењу за финансије  

• надлежној служби за област радних 

односа 

• архиви                                                                                            

                   

                                                                                          

II број: 02-347/2017 

У Зајечару, 01.12.2017. године 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бошко Ничић, с.р.    

   

 
 На основу члана 15.  став 1. тачка 
12. и члана 48. став 1.  Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 
34/10 – одлука УС и 54/2011), Градска 
изборна комисија града Зајечара, на 01. 
седници  одржаној дана 05.12. 2017. 
године, донела је 
 
 
 
 
 

ОДЛУКУ 
 О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКА ПО 

ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ПРЕ 

ИСТЕКА ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ 
ИЗАБРАН 

 
I 

 
 1. Због престанка мандата 
одборнику Скупштине града Зајечара, 
Вици Лалићу, припаднику ГРУПЕ 
ГРАЂАНА „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА 
КРАЈИНУ“ са Изборне листе ГРУПА 
ГРАЂАНА „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА 
КРАЈИНУ“, пре истека времена на које је 
изабран  услед подношења оставке, 
мандат се додељује првом следећем 
кандидату са исте Изборне листе коме 
није био додељен мандат и то: 
 
 са Изборне листе: ГРУПА 
ГРАЂАНА „БОШКО НИЧИЋ-ПОКРЕТ ЗА 
КРАЈИНУ“ 
 

Ред. 
број 

Ред. бр. 
на 
изборној 
листи 

Име и презиме 
Година 
рођења 

1. 1
. 

27 
АЛЕКСАНДРА 

НИКОЛИЋ 
1979 

Занимање 
Преби-
валиште 

Страначка припадност 

грађе-
вински 

техничар 
Зајечар 

ГРУПА ГРАЂАНА 
„БОШКО НИЧИЋ-

ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“ 

 
I 
 

Ову Одлуку објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
I Број 013 - 37 
У Зајечару, 05.12.2017. године 
 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КOМИСИЈА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Вучић,с.р. 
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Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: дипл. правник Марко Минић,  Адреса: 

Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: marko.minic@zajecar.info 
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