
 
 

 На основу члана 56. став 2. Закона 
о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина града Зајечара, на 
основу Извештаја Верификационог 
одбора о избору одборника, на седници 
одржаној 16.12.2017. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Скупштине града Зајечара, и то: 
 
 

1. Александри Николић 
 
 

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: 011-56/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков 

 

 

На основу члана 2. став 1. тачка 8. 

Закона о буџетском систему („Сл. гласник 

РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 

103/15 и 99/16), чл. 32. Закона о локалној 

самоуправи  („Сл.гласник РС“ број 

129/2007 и 83/14-др.закон и 101/16) 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, 8/16 и 

36/17) Скупштина града Зајечара на 

седници одржаној дана 16.12.2017. 

године, доноси  

 

ОДЛУКУ 

о брисању корисника јавних средстава 

из евиденције индиректних корисника 

јавних средстава 

 

Члан 1. 

Брише се корисник јавних средста-

ва Задужбина „Никола Пашић“ из 

евиденције индиректних корисника јавних 

средстава. 

Члан 2. 

 Ова одлука ступа на снагу осам 

дана од дана објављивања  у „Службеном  

листу Града Зајечара“. 

 

I  бр.  011-57/2017 
У Зајечару 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 4. и члана 13.  
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), члана 22. и 
члана 23. став 1. Закона о култури  ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – 
испр.) 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, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 16.12.2017. 
године, донeла је  
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Члан 1  

  
 Овом Одлуком оснива се Установа 
Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару (у даљем тексту: Установа), ради  
остваривања општих интереса и задово-
љења права грађана града Зајечара у 
области културе.  
 Оснивач  Установе је град Зајечар 
(у даљем тексту: Оснивач). 
 Средства за оснивање и почетак 
рада Установе обезбеђује оснивач, у 
складу са законом.  
 

Члан 2 
 

 Назив Установе је: Установа 
Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару. 
 Седиште Установе је у Зајечару, у 
улици Тимочке буне број 16.  
 

Члан 3  
 

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

 Установа има рачун код Управе за 
трезор, а право располагања средствима 
преко рачуна Установе утврђује се 
Статутом Установе. 
 Установа за своје обавезе одговара 
целокупном својом имовином. 
 

Члан 4 
 

 Основна делатност Установе је: 
 
90.01  Извођачка уметност, као претежна 
делатност и 
90.04  Рад уметничких установа. 
 
 Остале делатности су: 
 
47.61 трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама, 
47.62 трговина на мало новинама и 
канцеларијским материјалом у специја-
лизованим продавницама, 
56.30 Услуге припремања и послуживања 
пића, 
58.11 Издавање књига, 
58.12 Издавање именика и адресара, 
58.14 Издавање часописа и периодичних 
издања, 
58.19 Остала издавачка делатност, 
59.14  Делатност приказивања кинемато-
графских дела, 
59.20  Снимање и издавање звучних 
записа и музике, 
73.11  Делатност рекламних агенција, 
73.12  Медијско представљање, 
82.30  Организовање састанака и сајмова, 
90.02  Друге уметничке делатности у 
оквиру извођачке уметности, 
90.03  Уметничко стваралаштво, 
91.01  Делатност библиотека и архива, 
91.02  Делатност музеја галерија и збирки, 
93.29  Остале забавне и рекреативне де-
латности и  
94.99  Делатност осталих организација на 
бази учлањења. 
  

Члан 5  
 

 Установа средства за рад и 
програмску активност обезбеђује из: 

- буџетa града Зајечара  
- прихода остварених из сопствених 

делатности; 
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- донација, прилога и спонзорства 

домаћих и страних правних и 
физичких лица; 

- других извора, у складу са 
законом. 

 
 Средства из става 1. овог члана 
користе се у складу са законом, овом 
Oдлуком, Статутом, програмом рада и 
финансијским планом Установе. 
 

Члан 6  
 
 Органи Установе су: директор, 
Управни одбор и Надзорни одбор. 
 

Члан 7 
 
 Директор Установе организује и 
руководи радом Установе, заступа Уста-
нову и одговоран је за законитост рада и 
пословања Установе. 
 Директора Установе именује Скуп-
штина, на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса и предлога Управног 
одбора Установе, на период од четири 
године и може бити поново именован. 
 Услови за именовање директора 
утврђују се Статутом Установе. 
 Скупштина може именовати 
вршиоца дужности директора Установе, 
без претходно спроведеног јавног 
конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора 
није успео.  
 Вршилац дужности директора има 
сва права и обавезе директора и може 
обављати ту функцију најдуже једну 
годину. 
 

Члан 8 
 

 Директор Установе: 
1) организује и руководи радом Уста-

нове; 
2) доноси акт о организацији и систе-

матизацији послова и друга општа 
акта у складу са законом и Статутом 
Установе; 

3) извршава одлуке Управног одбора 
Установе; 

4) заступа Установу; 

5) стара се о законитости рада Установе; 
6) одговоран је за спровођење програма 

рада Установе; 
7) одговоран је за материјално-финан-

сијско пословање Установе; 
8) врши друге послове утврђене законом 

и Статутом Установе. 
 

Члан 9  
 

 Директор Установе за свој рад 
одговара Оснивачу и Управном одбору. 
 

Члан 10 
 

 Дужност директора Установе 
престаје истеком мандата и разрешењем. 
 Надлежни орган ће разрешити 
директора Установе пре истека мандата: 
1) на лични захтев; 
2) ако обавља дужност супротно одред-

бама закона; 
3) ако нестручним, неправилним и неса-

весним радом проузрокује већу штету 
Установи или тако занемарује или 
несавесно извршава своје обавезе да 
су настале или могу настати веће 
сметње у раду Установе; 

4) ако је против њега покренут кривични 
поступак за дело које га чини 
недостојним за обављање дужности 
директора, односно ако је правнос-
нажном судском одлуком осуђен за 
кривично дело које га чини 
недостојним за обављање дужности 
директора Установе; 

5) из других разлога утврђених законом 
или Статутом Установе 

 
Члан 11  

 
 Управни одбор Установе има 7 
чланова. 
 У Управни одбор именују се 5 
чланова из реда истакнутих стручњака и 
познавалаца културне делатности, пред-
ставници Оснивача и 2 члана из реда 
запослених у Установи, од којих најмање 
један мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности. 
 Састав Управног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола.  
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 Чланови Управног одбора који се 
именује из реда запослених у Установи, 
именују се на предлог репрезентативног 
синдиката Установе, а уколико не постоји 
репрезентативни синдикат, на предлог 
већине запослених. 
 Управни одбор Установе именује и 
разрешава Оснивач, на период од 4 
године и могу бити именовани највише 
два пута. 
 

Члан 12 
 
 Управни одбор Установе: 
1) доноси статут;  
2) доноси друге опште акте Установе, 

предвиђене законом и статутом;  
3) утврђује пословну и развојну политику;  
4) одлучује о пословању Установе;  
5) доноси програме рада Установе, на 

предлог директора;  
6) доноси годишњи финансијски план;  
7) усваја годишњи обрачун;  
8) усваја годишњи извештај о раду и 

пословању;  
9) даје предлог о статусним променама, 

у складу са законом;  
10) даје предлог оснивачу о кандидату за 

директора;  
11) закључује уговор о раду са 

директором, на одређено време, до 
истека рока на који је изабран, 
односно до његовог разрешења, а 
када је за директора именовано лице 
које је већ запослено у Установи на 
неодређено време, закључује анекс 
уговора о раду, у складу са законом о 
раду и  

12) одлучује о другим питањима утврђе-
ним законом и статутом. 

 
Члан 13 

 
 Надзорни одбор Установе има 5 
чланова. 
 У Надзорни одбор именују се 3 
члана из редова финансијских стручњака 
и познавалаца културне делатности, 
представници Оснивача и 2 из реда  
запослених у Установи, од којих најмање 
један мора да буде из реда носилаца 
основне, тј. програмске делатности. 
 

 Састав Надзорног одбора треба да 
обезбеди заступљеност од најмање 30% 
представника мање заступљеног пола.  
 Надзорни одбор Установе именује 
и разрешава Оснивач, на период од 4 
године и могу бити именовани највише 
два пута. 
  

Члан 14  
 

 Надзорни одбор Установе: 
1) врши надзор  над законитошћу рада 

Установе; 
2) врши надзор  над коришћењем мате-

ријалних средстава; 
3) прегледа годишњи извештај и завршни 

рачун; 
4) контролише уредност пословне доку-

ментације и њено вођење у складу са 
законом; 

5) обавештава оснивача Установе о 
евентуалним пропустима у раду 
Установе и Управног одбора и 

6) врши друге послове утврђене 
законом, овом Oдлуком и Статутом 
Установе. 

 
Члан 15 

 
 Оснивач има право да: 

- директору и Управном одбору 
Установе предлаже мере у циљу 
остваривања функције Установе; 

- у складу са законом предузима 
потребне мере којима се обез-
беђују услови за садржајно и 
квалитетно остваривање делат-
ности Установе и 

- осим годишњег извештаја о раду 
тражи подношење и других 
извештаја о раду и пословању 
Установе. 

 
Члан 16  

 
 Установа је дужна да: 

- у остваривању делатности поступа 
по предлозима Оснивача; 

- подноси Оснивачу предлог Годиш-
њег програма рада најкасније до 1. 
јула текуће године, за наредну 
годину; 
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- подноси Оснивачу годишњи 

извештај о раду и остваривању 
делатности, а по потреби и друге 
извештаје о раду и пословању; 

- на Статут Установе тражи 
сагласност Оснивача; 

- на програме рада Установе, тражи 
сагласност Оснивача; 

- на годишњи финансијски план 
тражи сагласност Оснивача; 

- за промену назива и седишта или 
проширење делатности Установе 
тражи претходну сагласност 
Оснивача и 

- на акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места 
Установе тражи сагласност 
Градоначелника. 

 
Члан 17  

 
 До именовања директора, послове 
директора Установе ће обављати и 
вршити његова овлашћења, вршилац 
дужности директора, Владимир Ђуричић, 
дипл. економиста, рођен 07.06.1961. 
године. 
 ВД директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 Овлашћује се Владимир Ђуричић, 
као вршилац дужности директора, да 
предузима све радње у вези са уписом 
Установе у надлежни судски регистар. 
  

Члан 18 
 

 До именовања Управног одбора 
Установе, његову функцију ће вршити 
Привремени Управни одбор, у следећем 
саставу: 
 
1) Елена Петровић, председник, 

представник оснивача, 
2) Станоје Јовановић, члан представник 

оснивача, 
3) Милан Цаци Михаиловић, члан, 

представник оснивача, 
4) Срђан Рубежић, члан, представник 

оснивача, 
5) Драгана Минчић, члан,представник 

оснивача. 
 
 

Члан 19  
 

 До именовања Надзорног одбора 
Установе, његову функцију ће вршити 
Привремени Надзорни одбор, у следећем 
саставу: 
 
1) Весна Перовић Курко, председник, 

представник оснивача, 
2) Игор Стојадиновић, члан, представник 

оснивача, 
3) Марко Минић, члан, представник 

оснивача. 
 

Члан 20  
 
 Обавезује се Привремени Управни 
одбор Установе да у року од 30 дана од 
дана именовања, донесе Статут Установе, 
а у року од 60 дана од дана оснивања 
донесе остала општа акта, у складу са 
законом.  
 

Члан 21  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града  Зајечара". 
 
 
 I број 011-58/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу  члана 13.  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 
7. 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 16.12.2017. године, доноси  
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О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1 
 

 У Одлуци о оснивању Туристичке 
организације града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 42/17), члан 7. мења 
се и гласи: 
 

 „ Претежна делатност Туристичке 
организације је: 
84.13 - уређење пословања и допринос 
успешнијем пословању у области 
економије. 
 

 Туристичка организација обавља и 
друге делатности, и то:  

90.01 извођачка уметност (у циљу 
промоције туристичких вредности једини-
це локалне самоуправе); 
‚ 90.03 уметничко стваралаштво (у 
циљу промоције туристичких вредности 
јединице локалне самоуправе); 
 93.29 остале забавне и рекре-
ативне делатности; 
 47.59 трговина на мало намеш-
тајем, опремом за осветљење и осталим 
предметима за домаћинство у 
специјализованим продавницама; 

47.61 трговина на мало књигама у 
специјализованим продавницама;  

47.78 остала трговина на мало 
новим производима у специјализованим 
продавницама; 

55.20 одмаралишта и слични 
објекти за краћи боравак; 

58.11 издавање књига (у циљу 
промоције туристичких вредности једини-
це локалне самоуправе); 

59.14 делатност приказивања 
кинематографских дела (у циљу 
промоције туристичких вредности једини-
це локалне самоуправе); 

59.20 снимање и издавање звучних 
записа и музике (у циљу промоције турис-
тичких вредности јединице локалне 
самоуправе); 

73.11 делатност рекламних 
агенција; 

79.90 остале услуге резервације и 
делатности повезане са њима; 

82.30 организовање састанака и 
сајмова (у циљу промоције туристичких 
вредности јединице локалне самоупра-
ве).” 
 

Члан 2 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града  Зајечара". 
 
 I број 011-59/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр.129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др.закон), члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр.1/2008, 
3/2008, 20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014, 
8/2016 и 36/2017), Скупштина града Заје-
чара, на седници одржаној 16.12.2017. 
године,  доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
      О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 

СТАТУТ  ТУРИСТИЧКЕ  ОРГАНИЗАЦИЈЕ  
ГРАДА ЗАЈЕЧАРA 

                                                
I 

 

 Даје се сагласност на Статут 
Туристичке организације града Зајечара 
од 12.12.2017.године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
„Службеном  листу града Зајечара”. 
 
I бр. 02-362/2017 
У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 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 16.12.2017. године, 

донела је 

 

О Д Л У К У 

 О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ДРУШТВОМ СА 

ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ 

"БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР 

ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 

 

 

 I Усваја се Завршни ликвидациони 

извештај Друштва са ограниченом одго-

ворношћу "Бизнис инкубатор центар 

Зајечар" у Зајечару у ликвидацији од 

07.12.2017. године, ликвидационог управ-

ника Душице Јоцић, економисте из 

Зајечара. 

 

 II Усвајају се документа ликвида-

ционог управника Друштва са ограниче-

ном одговорношћу "Бизнис инкубатор 

центар Зајечар" у Зајечару у ликвидацији, 

и то: Извештај о спроведеном поступку 

ликвидације над Друштвом са 

ограниченом одговорношћу "Бизнис 

инкубатор центар Зајечар" у Зајечару у 

ликвидацији од 07.12.2017. године и 

Писана изјава од 07.12.2017. године. 

 

 III Окончава се поступак 

ликвидације над Друштвом са огра-

ниченом одговорношћу "Бизнис инкубатор 

центар Зајечар" у Зајечару у ликвидацији, 

матични број 20483407, ПИБ 105902438  

даном ступања на снагу ове одлуке. 

 

 IV Ликвидациони управник поднеће 

у законском року пријаву надлежном 

органу ради брисања овог Друштва из 

регистра. 

 

 V Ликвидациони управник поднеће 
пореску пријаву и порески биланс у 
законом предвиђеном року. 
 
 VI Пословне књиге и документација 
Друштва предају се на чување Архиви  
оснивача. 
 
 VII Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 I број: 011-60/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 52. став 2. Закона 
о удружењима ("Сл. гласник РС", бр. 51/09 
и 99/11 - др. Закони) 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 сходно одредбама 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), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.12.2017. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ФОНДАЦИЈОМ ЗА 
ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 
 

 I Усваја се Завршни ликвидациони 
биланс Фондације за подстицање рађања 
деце у ликвидацији од 07.12.2017. године, 
ликвидационог управника Александре 
Нинић, дипл. економисте из Зајечара. 
 
 II Усвајају се документа 
ликвидационог управника Фондације за 
подстицање рађања деце у ликвидацији, 
и то: Извештај о спроведеном поступку 
ликвидације над Фондацијом за подсти-



8 СТРАНА   БРОЈ 46 SLU@BENI LIST 16. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 
цање рађања деце у ликвидацији од 
06.12.2017. године, Писана изјава  о извр-
шеној исплати повериоцима од 
07.12.2017. године и Одлука о подели 
ликвидационог остатка друштва  од 
07.12.2017. године. 
 
 III Окончава се поступак ликвида-
ције над Фондацијом за подстицање 
рађања деце у ликвидацији, матични број 
17261860, ПИБ 101757716 даном ступања 
на снагу ове одлуке. 
 
 IV Ликвидациони управник поднеће 
у законском року пријаву надлежном 
органу ради брисања ове Фондације из 
надлежног регистра. 
 
 V Ликвидациони управник поднеће 
пореску пријаву и порески биланс у 
законом предвиђеном року. 
 
 VI Пословне књиге и документација 
Фондације предају се на чување Архиви  
оснивача. 
 
 VII Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 I број: 011-61/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. 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 16.12.2017. године, 
донела је 
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋЕМ “ОБЈЕДИЊЕНА 

НАПЛАТА” ЗАЈЕЧАР У ЛИКВИДАЦИЈИ 
 

 I Усваја се Завршни ликвидациони 
извештај Јавног предузећa “Обједињена 
наплата” Зајечар у ликвидацији од 
08.12.2017. године, ликвидационог управ-
ника Јелене Васић, дипломираног 
менаџера из Зајечара. 
 

 II Усвајају се документа ликвида-
ционог управника Јавног предузећa 
“Обједињена наплата” Зајечар у ликви-
дацији, и то: Извештај о спроведеном 
поступку ликвидације над Јавним преду-
зећем “Обједињена наплата” Зајечар у 
ликвидацији, број  51/2017 од  11.12.2017. 
године и Писана изјава ликвидационог 
управника, бр.50/2017 од 11.12.2017. 
године. 
 

 III Окончава се поступак ликвида-
ције над Јавним предузећем “Обједињена 
наплата” Зајечар у ликвидацији, матични 
број 20660287, ПИБ 106690405  даном 
ступања на снагу ове одлуке. 
 

 IV Ликвидациони управник поднеће 
у законском року пријаву надлежном 
органу ради брисања овог Друштва из 
регистра. 
 

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

 VI Пословне књиге и документација 
Друштва предају се на чување Архиви  
оснивача. 
 

 VII Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 I број: 011-62/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 536. став 4. и 5. 
Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник  РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-
др.закон и 5/2015) и члана 39. став 1. 
тачка 31. Статута Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара", број 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17) Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној  16.12.2017.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР– У 
ЛИКВИДАЦИЈИ   

 
I 

 
  Усваја се Почетни ликвидациони 
Извештај Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар – у ликвидацији. 

 
II 
 

 Почетни ликвидациони извештај 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар – у ликвидацији, је саставни део 
овог Решења. 
  

III 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу Града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-363/2017 
У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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1.    На основу чл. 1. и члана 2. 

став 4. Закона о правобранилаштву (“Сл. 

гласник РС”,бр. 55/14), и члана 82. став 2. 

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 16.12.2017. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о Правобранилаштву 

града Зајечара („Сл. лист града Зајечара 

бр.51/14),  у члану 8. став 2. мења се и 

гласи: 

 “За правобраниоца и заменика 

правобраниоца, поред општих усллова из 

става 1. овог члана, потребно је да има 

радно искуство у правној струци после 

положеног правосудног испита и то: 

 

1. за правобраниоца 5 година 

2. за заменика правобраниоца 3 

године  

 

Члан 2. 

 

  Одлука ступа на снагу осмог дана 

од дана објављивања у “Службеном 

листу Града Зајечара”. 

 

                    

I бр. 011-63/2017 

У Зајечару, 16.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                                                                                    

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 

 На основу члана 4. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл. гласник 
РС”, бр. 80/11 и 104/16), члана 57. Закона 
о превозу путника у друмском саобраћају 
(“Сл. гласник РС”, бр. 68/15)  и члана 14. 
тачка 6. 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 
16.12.2017. године, донела 
 

О Д Л У К У 
о линијском градском и приградском 

превозу путника у друмском 
саобраћају на територији града 

Зајечара 
                                    

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком уређују се и 
обезбеђују општи услови за обављање 
линијског градског и приградског превоза 
путника у друмском саобраћају на 
територији града Зајечара. 
 

Члан 2. 
 

 Линијски градски и приградски пре-
воз путника може обављати привредно 
друштво, друго правно лице или предузет-
ник (у даљем тексту: превозник) коме је 
сходно одредбама Закона о превозу пут-
ника у друмском саобраћају ("Сл. гласник 
РС", бр. 68/15) одобрено обављање јавног 
превоза у домаћем превозу. 
  

Члан 3. 
 

 Градски и приградски превоз може 
обављати превозник коме је поверено 
обављање ове комуналне делатности, по 
поступку прописаним законом и одлуком 
Скупштине града Зајечара о поверавању 
обављања комуналних делатности на 
територији града Зајечара. 
 

Члан 4. 
 

 Линије у градском и приградском 
превозу утврђује Градско веће града 
Зајечара посебним решењем, на предлог 
Градске управе града Зајечара (у даљем 
тексту: Градска управа). 



26 СТРАНА   БРОЈ 46 SLU@BENI LIST 16. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 
Члан 5. 

 
 Превозник може почети обављање 
линијског превоза ако има регистрован и 
оверен ред вожње. 
 Ред вожње садржи податке 
утврђене Правилником о садржини 
обрасца реда вожње, садржини и начину 
вођења регистра и начину овере реда 
вожње у међумесном превозу (“Сл. 
гласник РС”, бр. 19/17).  
 

Члан 6. 
 

 Регистрацију и оверу реда вожње 
врши надлежно одељење Градске управе 
града Зајечара. 
 Превозник је дужан да најкасније 
15 дана пре почетка обављања градског и 
приградског превоза достави Градској 
управи захтев за регистрацију и оверу 
реда вожње. 
 Уз захтев за регистрацију и оверу 
реда вожње подноси се: 
 
- Извод из регистра Агенције за прив-

редне регистре о вршењу делатности 
јавног линијског превоза путника; 

- Решење надлежног Министарства о 
испуњености услова за обављање 
јавног линијског превоза путника; 

- Уговор о поверавању обављања 
делатности превоза путника у 
градском и приградском саобраћају; 

- Ред вожње у 5 примерака. 
 

Члан 7. 
 

 Градска управа дужна је да ред 
вожње овери у року од 5 дана од дана 
достављања на оверу. 
 Овера реда вожње врши се са 
роком важења од годину дана. 
 Овера реда вожње врши се 
стављањем штамбиља који садржи: 
редни број реда вожње под којим је 
уписан у регистар, датум овере и потпис 
овлашћеног лица. 
 
 
 
 
 

Члан 8. 
 

 О отпочињању обављања превоза, 
превозник обавештава кориснике превоза 
путем средстава јавног информисања или 
на други одговарајући начин. 
 

Члан 9. 
 

 Превозник се мора придржавати 
регистрованог и овереног реда вожње. 
 У току важења реда вожње 
линијски превоз се може привремено 
обуставити или изменити у случајевима: 
- прекида саобраћаја због више силе 

или извођења радова на рекон-
струкцији пута; 

- због мера надлежног органа које 
непосредно утичу на ограничење 
саобраћаја, док те мере трају. 

 
 Превозник је дужан да пре почетка 
обуставе или измене реда вожње из 
претходног става, о томе обавести 
Градску управу, а преко средстава јавног 
информисања и кориснике превоза. 

 
Члан 10. 

 
 Ред вожње брисаће се из регистра 
ако превозник: 
- не отпочне обављање превоза по 

регистрованом реду вожње у року од 
три дана од дана почетка важења 
реда вожње; 

- престане обављати превоз по 
регистрованом реду вожње дуже од 
пет дана узастопно; 

- повремено обуставља превоз по 
регистрованом реду вожње у укупном 
трајању дужем од десет дана у току 
важења реда вожње; 

- са почетне аутобуске станице, односно 
стајалишта, не обавља полазак у вре-
ме предвиђено регистрованим редом 
вожње дуже од 20 дана у периоду 
важења реда вожње, односно у ре-
жиму важења обављања превоза на 
линији, већ обављање поласка на ли-
нији започиње поред почетне аутобус-
ке станице, односно са аутобуског 
стајалишта које није уписано као 
почетно у важећи ред вожње; 
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- на кога не гласи ред вожње, обавља 

превоз по регистрованом реду вожње 
другог превозника у укупном трајању 
дужем од 15 дана у току важења реда 
вожње; 

- врши укрцавање и искрцавање 
путника у истом насељу, односно 
истом насељеном месту које нема 
уписано у регистровани ред вожње, 
више од пет пута у календарској 
години у току важења реда вожње. 

 
 Брисање реда вожње врши 
Градска управа. 
 Брисање реда вожње из регистра, 
привремена обустава реда вожње у току 
важења реда вожње или измена, одјава 
реда вожње у случају престанка обавља-
ња линијског превоза уносе се у регистар 
реда вожње у рубрици напомена. 
 

Члан 11. 
 

 Траса линије одређује се називима 
улица и путева којима се крећу возила од 
почетне до крајње станице, односно 
стајалишта. 
 Улице и путеви на којима се одвија 
превоз морају испуњавати прописане 
услове у погледу ширине саобраћајних 
трака, носивости коловозне конструкције и 
врсте коловозног застора, минималних 
полупречника, кривина, величина нагиба и 
др. 
 Јавно предузеће које се стара о 
одржавању улица и путева даје мишљење 
Градској управи о подобности путева у 
погледу наведених услова. 
 

Члан 12. 
 

 Градско веће града Зајечара 
посебним решењем одређује аутобуска 
стајалишта која се могу користити у 
градском и приградском превозу, као и у 
међумесном превозу. 
 Под стајалиштем у смислу ове 
Одлуке подразумева се утврђено и 
обележено место које мора имати 
одговарајућу саобраћајну површину за 
заустављање возила и површину за 
улазак и излазак путника из возила. 
 

 Стајалиште мора имати дужину за 
заустављање најмање једног возила које 
саобраћа на линији, као и да испуњава и 
друге саобраћајне услове у погледу 
безбедности прилаза путника. 
 О одржавању површина за заус-
тављање као и о делу тротоара у саставу 
стајалишта стара се Јавно предузеће које 
се стара о одржавању улица и путева на 
територији града Зајечара. 
 На коловозу стајалиште се 
обележава жутом бојом и ознаком "БУС". 
 Површина која се користи за 
улазак и излазак путника из возила мора 
бити изграђена изван коловоза. 
 

Члан 13. 
 

 Стајалиште мора бити видно 
обележено прописаним саобраћајним 
знаком и стајалишном ознаком. 
 Стајалишна ознака мора да 
садржи назив стајалишта и извод из реда 
вожње. 
 О постављању и одржавању 
саобраћајног знака стара се Јавно преду-
зеће задужено за обављање поправки и 
редовно одржавање саобраћајница и 
путних прелаза, док се о стајалишним 
ознакама старају превозници. 
 

Члан 14. 
 

 Стајалиште мора да има 
надстрешницу. 
 Надстрешнице на стајалишту 
поставља и одржава Јавно предузеће 
задужено за одржавање улица и путева. 
 Надстрешницу може да постави и 
други субјект уз сагласност предузећа из 
претходног става. 
 Изглед, тип и врсту надстрешнице 
на стајалиштима утврђује Јавно предузе-
ће задужено за одржавање улица и 
путева. 
 

Члан 15. 
 

 Превоз путника обавља се 
аутобусима који морају испуњавати 
прописане техничке услове о исправности 
возила као и услове прописане овом 
Одлуком. 
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 Возила којима се обавља превоз 
морају бити уредно обојена, чиста и 
проветрена. 
 У зимском периоду возила у току 
вршења превоза морају бити загрејана. 
 За време стајања на почетној и 
крајњој станици, а пре уласка путника у 
возило, возно особље је дужно да возило 
прегледа, очисти и проветри. 
 

Члан 16. 
 

 У возилу којим се обавља превоз 
мора се налазити важећи ред вожње, 
односно фотокопија важећег реда вожње 
оверена печатом и потписом овлашћеног 
лица превозника, важећи и оверен 
ценовник, општи услови превоза, назив 
линије истакнут у доњем десном углу 
ветробранског стакла и са стране поред 
улазних врата са назначењем најмање 
једне успутне аутобуске станице или 
аутобуског стајалишта, односно места 
укрцавања и искрцавања ствари, који 
ближе одређује правац линије, а на 
бочним странама назив превозника. 
 Ценовник из претходног става 
утврђује Скупштина града Зајечара на 
предлог Градског већа. 
 Возило којим се обавља градски 
превоз, поред наведених услова, мора да 
има и светлећи дисплеј са назначеном 
релацијом. 
 Када возило не врши редован 
превоз путника са предњег дела 
ветробранског стакла уклања се табла са 
означеном линијом а ставља се 
одговарајуће обавештење. 
 

Члан 17. 
 

 Возила којима се врши превоз 
путника морају имати путни налог који 
садржи податке прописане Правилником 
о садржини, начину издавања и вођењу 
путних налога и начину вођења 
евиденције о издатим путним налозима 
(“Сл. гласник РС”, бр.  90/16 i 4/17). 
 

Члан 18. 
 

 Посаду возила чини возач, или 
возач и кондуктер у зависности од начина 
организовања наплате превоза. 

 Возач је дужан да возило 

зауставља на свим стајалиштима на 

линији и да приликом заустављања 

отвори предња врата. Сматра се да је 

возило заустављено на стајалишту када је 

предњи део возила поравнат са 

стајалишном ознаком. 

 

Члан 19. 

 

 Само посада возила отвара или 

затвара врата возила. 

 Возач не сме покренути возило док 

се не увери да су сва врата затворена. 

 

Члан 20. 

 

 Посада возила је обавезна да за 

време рада носи службено одело и да се 

према путницима опходи са пажњом и 

предусретљивошћу. 

 

Члан 21. 

 

 Путници могу улазити и излазити 

из возила само када је возило 

заустављено. У случају потребе посада 

возила је дужна да омогући излазак 

путника на безбедан начин и изван 

стајалишта. 

 Превозник је дужан да у возилу 

обележи најмање једно погодно седиште 

намењено за инвалиде, старе и болесне 

особе, труднице и лица са малом децом. 

 

Члан 22. 

 

 За коришћење превоза путник је 

дужан да у возилу поседује оверену возну 

карту, претплатну карту или другу важећу 

возну исправу. 

 Путник је дужан да на захтев 

овлашћеног лица превозника покаже 

одговарајућу возну исправу. 

 Уколико путник не поседује 

одговарајућу возну исправу, односно 

одбија да је покаже, дужан је да 

овлашћеном лицу превозника пружи 

податке о свом индентитету. 
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Члан 23. 

 
 У случају прекида саобраћаја или 
квара возила превозник је дужан да 
путницима омогући да истим картама могу 
да наставе започету вожњу другим 
возилом. 
 

Члан 24. 
 

 У случају непредвиђених 
околности услед више силе или штрајка 
превозник је дужан да обезбеди на свакој 
линији најмање два поласка у току радног 
дана. 
 

Члан 25. 
 

 Ствари нађене у возилу и на 
стајалишту предају се посади возила. За 
нађене ствари посада возила ће лицу које 
је нашло ствари издати потврду у којој ће 
назначити број линије, број возила, време 
налажења и кратак опис ствари. 
 Уколико се власник нађених ствари 
не пронађе за време вожње посада 
возила ће ствари и копију потврде из 
претходног става предати одговарајућој 
служби у року од 24 часа. 
 Превозник је дужан да нађене 
ствари у року од 7 дана преда предузећу 
које се стара о чувању ствари. 
 

Члан 26. 
 

 Превозник је дужан да у возилу, 
којим врши превоз, на видном месту 
истакне извод који садржи и одредбе које 
се односе на понашање путника у возилу, 
као и врсту и количину пртљага које 
путник може унети у возило. 
 

Члан 27. 
 

 Забрањено је: 
 
1. улазити у возило у напитом стању или 

са прљавим оделом, 
2. уносити у возило животиње, 
3. уносити у возило оружје, осим 

ловачког и спортског у футроли, и 
осим лица која су посебним прописима 
овлашћена за ношење оружја, 

4. уносити у возило ствари које могу 
повредити, оштетити и упрљати 
путника или возило, 

5. уносити у возило запаљиви и 
експлозивни материјал, 

6. узнемиравати саобраћајно особље и 
ометати их на њиховој дужности, као и 
узнемиравати путнике виком, неприс-
тојним понашањем и сличним 
поступцима, 

7. пушити у возилу, 
8. бацати отпатке и пљувати. 
 
 Превозник је дужан да забране из 
претходног става истакне на видном 
месту у возилу, као и да опомене путника 
који поступа противно забранама из 
претходног става. 
 Путник који и поред опомене 
изврши коју радњу из става 1. овог члана 
биће удаљен из возила и против таквог 
путника надлежни органи покренуће 
поступак. 
 

Члан 28. 
 

 Надзор над спровођењем 
одредаба ове Одлуке врши Одељење за 
инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе града Зајечара, 
преко инспектора за саобраћај и 
комуналног полицајца. 
 

Члан 29. 
 

 Новчаном казном од 100.000 
динара казниће се за прекршај овлашћено 
предузеће ако: 
1. не одржава површине за заустављање 

и део тротоара у саставу стајалишта и 
не обележава их прописаном бојом и 
ознаком (члан 12. став 4. и 5. Одлуке), 

2. не постави и не одржава на 
стајалишту саобраћајни знак (члан 13. 
Одлуке), 

3. не постави и не одржава 
надстрешницу на стајалишту (члан 14. 
Одлуке). 

 
 За прекршај из овог члана казниће 
се и одговорно лице у овлашћеном 
предузећу новчаном казном у износу од 
5.000 до 75.000 динара. 
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Члан 30. 

 

 Новчаном казном од 100.000 
динара казниће се за прекршај превозник: 
 

1. ако обавља превоз, а не испуњава 
услове из члана 3. Одлуке, 

2. ако отпочне превоз без регистрованог 
и овереног реда вожње (члан 5. став 
1.), 

3. ако о отпочињању превоза не 
обавести кориснике сходно члану 8. 
Одлуке, 

4. ако превоз у линијском саобраћају не 
врши према регистрованом и 
овереном реду вожње или ако о 
обустави или измени реда вожње не 
обавести Градску управу и јавност 
(члан 9.), 

5. ако у случају више силе или штрајка 
не поступи сходно члану 24. Одлуке. 

 

 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице новчаном 
казном од 10.000 динара. 
 

Члан 31. 
 

 Новчаном казном од 100.000 
динара казниће се превозник: 
 

1. ако Градској управи не достави захтев 
за оверу и регистрацију реда вожње у 
року из члана 6. став 2. Одлуке, 

2. ако стајалиште не опреми стајалиш-
ним ознакама прописаним у члану 13. 
ове Одлуке и исте не одржава, 

3. ако користи возило које не испуњава 
прописане услове, из члана 21. став 2. 
ове Одлуке. 

 

 За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се одговорно лице новчаном 
казном од 10.000 динара. 
 

Члан 32. 
 

 Новчаном казном од 100.000 
динара казниће се за прекршај превозник: 
 

1. ако возило не испуњава услове из 
члана 15. Одлуке, 

2. ако у возилу на линији нема видних 
ознака од значаја за информисање 
путника прописаних у члану 16. став 1. 
и члану 26. ове Одлуке, 

3. ако врши превоз без путног налога или 
путни налог не садржи све потребне 
податке из члана 17. Одлуке, 

4. ако саобраћајном особљу не обезбеди 
одговарајућа службена одела (члан 
20.). 

 

 За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се новчаном казном у 
износу од 10.000 динара одговорно лице у 
правном лицу. 
 

Члан 33. 
 

 Новчаном казном на лицу места у 
износу од 5.000 динара казниће се за 
прекршај члан посаде возила ако поступа 
супротно одредбама члана 18, 19. и 25. 
Одлуке. 
 

Члан 34. 
 

 Новчаном казном у износу од 2.500 
динара казниће се за прекршај путник ако 
одбије да покаже возну исправу (члан 22. 
став 2.) и уколико се понаша супротно 
одредбама члана 27. ове Одлуке. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 35. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о линијском 
градском и приградском превозу путника у 
друмском саобраћају на територији града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
12/2009, 3/2010 - др. одлука, 9/2011 - др. 
одлука, 15/2014 - др. одлука и 7/2017 - др. 
Одлука). 
 

Члан 36. 
 

 Ова Oдлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I бр. 344-188/2017 
у Зајечару, 16.12.2017. године 
                                                

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 35. став 7. и члана 

46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'' број 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 39. 
став 1. тачка 7. а у вези тачке 6. Статута 
града Зајечара (''Службени лист града 
Зајечар'', број 1/08, 3/08-испр.,20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
16.12.2017. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 
ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА 

ТРАФОСТАНИЦЕ "ЗАЈЕЧАР 1" 
У УЛИЦИ ЦРВЕНЕ АРМИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана 

детаљне регулације трансформаторског 
постројења трафостанице "Зајечар 1" у 
улици Црвене армије у Зајечару (у даљем 
тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Прелиминарном границом план-

ског документа обухватају се катастарске 
парцеле 5827/11, 5827/12 и 5827/13 у 
целини и део катастарске парцеле 
5829/48 у зони у којој трансформаторско 
постројење прелази на ову парцелу. 
Предложена површина обухвата плана је 
око 1ha. (99а94м2). 

Графичким прилогом је дата 
прелиминарна граница подручја Плана 
који је саставни део ове Одлуке. Коначна 
граница Плана утврдиће се нацртом 
Плана. 

 
Члан 3. 

 
Циљеви планирања, коришћења, 

уређења и заштите планског подручја 
обухватају следеће: 

 

• Усаглашавање стварне намене на 
терену са наменама важеће планске 
документације, 

• Подела земљишта на јавно и остало, 
у складу са фактичким стањем на 
терену и са захтевима Инвеститора, 

• Обезбеђивање засебних саобраћај-
них приступа обема наменама из 
постојеће мреже јавних саобра-
ћајница, 

• Комплетно усаглашавање стања на 
терену, у катастру и у планској 
документацији по питању намене 
простора, статуса земљишта и 
катастарског стања. 

 
Члан 4. 

 

Намена површина према Генерал-
ном урбанистичком плану на предметној 
локацији је „радна зона“, која подразумева 
складишта, лаку производњу, радионице, 
трговине, објекте од јавног значаја. 

Постојеће катастарско-топограф-
ске подлоге ширег оркужења у 
дигиталном облику као и катастар свих 
подземних инсталација, обезбеђује 
градска управа и катастар непокретности, 
а обрађивач израђује ажуран катастарско-
топографски план за обухват планског 
документа, што све заједно представља 
подлогу за израду плана. 

 
Члан 5. 

 

Садржина Плана биће усклађена 
са важећим планским документима, и 
позитивним прописима.  

План ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чл. 27-32. Зако-
на о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14) и чл. 25. и 26. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког 
планирања (''Сл.гласник РС'', бр.64/15). 

 
Члан 6. 

 

Средства за израду Плана, 
прибављање подлога, подношење захте-
ва за издавање услова и мишљења, као и 
друге трошкове од интереса за израду 
Плана обезбеђује наручилац израде ЕМС 
- Електромрежа Србије А.Д. (у даљем 
тексту: Инвеститор) 
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Рок за израду планског документа 

је годину дана од стицања свих услова за 
почетак израде: достављање обрађивачу 
свих потребних подлога за израду плана, 
правоснажност Одлуке о изради планског 
документа. Овај рок не садржи и време 
потребно за процедуралне и 
административне радње и поступке. 

 
Члан 7. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Одлука о неприступању изради 
Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину. 

Одлука о неприступању израде 
Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину заснована је на 
мишљењу стручне службе градске управе 
надлежне за послове заштите животне 
средине IV/03 број 501 – 138/2017 од 
20.11.2017. године. 

 
Члан 8. 

 
Рани јавни увид оглашава се 7 

дана пре отпочињања увида у средствима 
јавног информисања и у електронском 
облику на интернет страници града 
Зајечара, и траје 15 дана од дана 
објављивања. 

У току трајања раног јавног увида 
носилац израде плана организује упозна-
вање јавности са општим циљевима и 
сврхом израде плана, при чему јавност 
мора имати могућност изјашњавања, а 
све примедбе се евидентирају и могу 
утицати на планска решења.  

Рани јавни увид обавља Комисија 
за планове града Зајечара. 

 
Члан 9. 

 
Након стручне контроле извршиће 

се излагање нацрта Плана на јавни увид. 

Излагање нацрта Плана на јавни 
увид оглашава се у дневном и локалном 
листу и на огласној табли у згради 
Скупштине града Зајечара. 

О излагању нацрта Плана на јавни 
увид стараће се орган Градске управе 
надлежан за послове урбанистичког 
планирања. 

Излагање нацрта Плана на јавни 
увид траје 30 (тридесет) дана од дана 
оглашавања. 

О извршеном јавном увиду 
надлежни орган саставља извештај о 
извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој 
примедби. 

Извештај из става 5. овог члана 
доставља се обрађивачу Плана, који је 
дужан да у року од 30 дана поступи по 
одлукама из извештаја о извршеном 
јавном увиду. 

 
Члан 10. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/03 број 06-105/2017 од 
23.11.2017. године. 

 
Члан 11. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

 
 

I број 350–30/2017 
У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ДЕЦЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 33 

 

 
 

 

 

 



34 СТРАНА   БРОЈ 46 SLU@BENI LIST 16. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 

 
 

 

 

 



16. ДЕЦЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 35 

 

 
 

 

 

 



36 СТРАНА   БРОЈ 46 SLU@BENI LIST 16. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 

 
 

 

 

 



16. ДЕЦЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 37 

 

 
 

 

 

 

 



38 СТРАНА   БРОЈ 46 SLU@BENI LIST 16. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 

 
 

 

 

 



16. ДЕЦЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 39 

 

 
 

 

 

 



40 СТРАНА   БРОЈ 46 SLU@BENI LIST 16. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 

 
 

 

 

 



16. ДЕЦЕМБАР 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 41 

 
 

Нa основу члана 69. став 4. Закона о 

заштити животне средине  ("Сл.гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон и 

72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 

14/16) и  члана 39. Статута Града 

Зајечара ("Сл. 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 16.12.2017. године, 

донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању  Програма 

 праћења квалитета површинских вода 

на територији града Зајечара за 2018. 

годину 

 

I 

 

 Усваја се Програм праћења квали-

тета површинских вода на територији 

града Зајечара за 2018. годину. 

 

 Програм праћења квалитета 

површинских вода на територији града 

Зајечара за 2018. годину је саставни део 

овог Решења. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу Града Зајечара“. 

 

I бр. 501-153/2017 

У Зајечару, 16.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

          Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 69. став 4. Закона о 

заштити животне средине ("Сл.гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон и 

72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 

14/16) и   члана 39. Статута града 

Зајечара („Службени лист Града 

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

56/13, 22/14 и 36/17), Скупштина Града 

Зајечара, на седници одржаној 16.12.2017. 

године, донела је 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о  усвајању  Програмa праћења нивоа 

комуналне буке на територији града 

Зајечара за 2018. годину 

 

I 

 

 Усваја се Програм праћења нивоа 

комуналне буке на територији града 

Зајечара за 2018. годину. 

 

 Програм праћења нивоа комунал-

не буке на територији града Зајечара за 

2018. годину је саставни део овог 

Решења. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу Града Зајечара“. 

 

 

I бр.501-154/2017 

У Зајечару, 16.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 69. став 1. тачка 
1.  Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Гграда 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 16.12.2017. године, донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности  на  Статут 
Јавног комуналног предузећа 

„Одржавање“ Зајечар 
 
I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 Даје се сагласност на Статут Јав-
ног комуналног предузећа „Одржавање“ 
Зајечар који је усвојио привремени 
Надзорни одбор Јавног комуналног 
предузећа “Одржавање” Зајечар на 
седници одржаној 05.12.2017. године.                     
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 

III  
 

 Решење доставити: Јавном кому-
налном предузећу „Одржавање“ Зајечар и 
архиви Скупштине Града Зајечара. 
 
I број: 02-364/2017 
У Зајечару, 16.12.2017.  године        
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   
 

 На основу члана 59. став 7. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
16.12.2017. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности на План и 

програм пословања Јавног комунално-

стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар 

за 2018. годину 

 

I 

 

 Даје се сагласност на План и 

програм пословања Јавног комунално-

стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 

2018. годину, који је усвојио Надзорни 

одбор овог Јавног комунално стамбеног 

предузећа, на седници одржаној 29.11. 

2017. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном 

листу Града Зајечара". 

 

 

 I број: 02-365/2017 

 У Зајечару, 16.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

      

   П Р Е Д С Е Д Н И К 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 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), 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, 8/16 и 36/17) а у вези са 

чланом 144. Закона о општем управном 

поступку (“Сл.гласник РС, бр. 18/16) 

Скупштина Града Зајечара на седници 

одржаној 16.12.2017. године доноси 
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РЕШЕЊЕ О ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О 

ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНО 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ 
НА ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

 
I 
 

 У Решењу о давању сагласности 
Јавно комунално-стамбеном предузећу 
“Зајечар” У Зајечару на цену топлотне 
енергије I број:02-312/2017 од 28.11.2017. 
године тачка II мења се и гласи: “Све 
утврђене цене из тачке I овог Решења 
обрачунате су без ПДВ-а.“ 
 У свему осталом Решење остаје 
исто.  
                                                         

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 

 
 

III 
 

 Решење доставити ЈКСП 
„Зајечар“ у Зајечару и архиви. 
  
 
 I број: 38-4/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу чл. 69. став 1. тачка 3. 
Закона о јавним предузећима ("Сл. 
гласник РС", бр. 15/16), члана 28. став 2. 
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 16.12.2017. године, 
донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКСП 
“ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 

 НА ЦЕНЕ УСЛУГА РЕДОВНОГ 
ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I  

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКСП 

"Зајечар" Зајечар да цене услуга редовног 
извожења смећа у Зајечару,  може 
утврдити у следећим износима:  

 
Категорија корисника  
 
1. Индивидуални корисници       цена м2  

 

- домаћинства ...............................5,46 дин. 
- дворишта домаћинства...............0,58 дин. 
- гараже .........................................5,46 дин. 

 
2. Правна лица и предузетници                                                                                                                                  

цена м2  

 

- градска управа и локални буџетски 
корисници ......................................5,46 дин. 
- удружења ....................................5,46 дин. 
- остала правна лица и предузетници 
......................................................23,90 дин. 
- градска гробља ...........................0,58 дин. 

 
 Напомена:  
 - услуге извожења смећа са 
површине ван објекта која се користи за 
обављање делатности у категорији 
остала правна лица и предузетници 
обраћунаваће се по редовној цени у 
износу од 23,90 динара. 
 - под категоријом градска гробља 
се подразумевају стазе и међугробни 
пролази које одржава надлежно 
предузеће. 

 
3. Бензиске пумпе 
 
- по точионом месту месечно 
................................................ 1.975,40 дин. 
 
 Напомена: додатно се обрачунава 
трговински и угоститељски простор по 
редовној цени за остала правна лица и 
предузетнике у износу од 23,90 динара. 
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4. За киоске, приколице 
- по објекту месечно .............1.489,88 дин. 

 
II   
 

 Све утврђене цене из тачке I овог 
Решења обрачунате су без ПДВ-а, а 
примењиваће се од 01.01.2018. године. 
 

III 
 

 Право на попуст у цени извожења 
смећа у висини од 20% имају: 

- домаћинства корисника права на 
материјално обезбеђење по 
Закону о социјалној заштити и 
обезбеђењу социјалне сигурности 
грађана, и 

- домаћинства корисника туђе неге и 
помоћи. 
 
Право на попуст у цени извожења 

смећа из тачке I овог решења у висини од 
10% имају домаћинства чији су укупни 
приходи до 50% изнад нивоа социјалне 
сигурности породице утврђене на основу 
Закона о социјалној заштити и обезбе-
ђењу социјалне сигурности грађана. 
 Начин и услове за остваривање 
права прописује Надзорни одбор ЈКСП 
"Зајечар" Зајечар. 
 

IV  
 
 ЈКСП "Зајечар" Зајечар обавезно је 
да од предложене цене део средстава 
издвоји за инвестиције. 
 

 V 
 
 Решење објавити у "Сл. листу 
града Зајечара". 
 
 
 I  бр.38-5/2017 
 У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Стефан Занков, с.р.  

 

 

 На основу члана 20. 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, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.12.2017. године,  доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
      О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА   ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА РАДНУ 
2016/2017. ГОДИНУ 

 

I 
 

 УСВАЈА СЕ Извештај о 
реализацији годишњег плана рада 
Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар 
септембар 2016. – август 2017. годину, 
бр.5081 од 29.08.2017.године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-366/2017 
У Зајечару, дана 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Стефан Занков, с.р. 

   

 

На основу члана 52. Закона о 
планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14 и 145/14), чланова 1.- 4. и 
чланова 13. – 17. Правилника о условима 
и начину рада Комисије за стручну 
контролу планских докумената, Комисије 
за контролу усклађености планских 
докумената и Комисије за планове 
јединице локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 55/15) и члана 39. став 
1. тачка 21. а у вези тачке 6. Статута 
града Зајечара (''Службени лист града 
Зајечар'', број 1/08, 3/08-испр.,20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.12.2017. године, донела је 
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РЕШЕЊЕ 

о образовању Kомисије за планове 

града Зајечара 

 
 
I 

 Образује се Комисија за планове 
града Зајечара (у даљем тексту: 
Комисија) у следећем саставу: 
1.Биљана Ђерговић, дипл.инж.арх., - 
лиценца 200 0317 03, главни урбаниста 
града Зајечара – за председника; 
- Љубомир Ђуричић, дипл.инж.арх., - 
лиценца 200 0231 03, пензионер – за 
заменика председника; 
 
2.Драган Павковић, дипл.инж.грађ., - 
лиценца 315 Е486 07, ЈП „Путеви Србије“ 
– за члана;  
- Драган Станојевић, дипл.инж.грађ., - 
лиценца 315 N007 14, STRABAG д.о.о. 
Београд, Огранак ПЗП Зајечар – за 
заменика; 
 
3.Радиша Николић, дипл. инж. грађ., 
лиценца 314 7396 04, пензионер – за 
члана;  
- Драган Миловановић, дипл.инж.грађ. – 
лиценца 314 2098 03, Градска управа 
града Зајечара - за заменика и секретара; 
 
4.Драго Андријевић, дипл.ел.инж. – 
лиценца 350 4689 03, ОДС „ЕПС 
Дистрибуција“ Београд, „Електродистри-
буција Зајечар“ – за члана;  
- Лидија Милановић, дипл.ел.инж. – 
лиценца 350 4688 03, ОДС „ЕПС 
Дистрибуција“ Београд, „Електродистри-
буција Зајечар“ – за заменика;  
 
5.Драган Николић, дипл.инж.маш. – 
лиценца 203 0508 03, пензионер – за 
члана;  
- Дарко Коцић, дипл.инж.маш., - лиценца 
330 А724 04, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар – за 
заменика;  
6.Бранимир Ћирић, дипл.инж.арх., - 
лиценца 200 0801 04 – представник 
Министарства грађевинарства, саобраћа-
ја и инфраструктуре - за члана; 
 
 

7.Драгана Цанић, дипл.инж.арх., - лицен-
ца 200 1070 08 - представник 
Министарства грађевинарства, саобраћа-
ја и инфраструктуре - за члана; 
 

8.Душан Шљиванчанин, дипл.прост. 
планер – лиценца 100 0187 11 - 
представник Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре - за 
члана. 
 

II 
 

Задатак Комисије је обављање 
стручних послова у поступку израде и 
спровођења планских докумената, стру-
чна провера усклађености урбанистичког 
пројекта са планским документом и овим 
законом, као и давање стручног мишље-
ња по захтеву надлежних органа управе 

 
III 

 

Мандат председника и чланова 
Комисије траје четири године. 
 

IV 
 

Накнада за рад у Комисији по 
једној седници одређује се у висини од 
15% од просечне месечне зараде у 
привреди на нивоу Републике за 
претходни месец, са путним трошковима 
за долазак на седницу. 

Право на накнаду имају лица која 
нису у радном односу у надлежном органу 
јединице локалне самоуправе који 
спроводи поступак стручне контроле и 
поступак јавног увида и којима није у 
опису посла обављање послова из 
делокруга рада комисије. 

 
V 
 

Доношењем овог Решења ставља 
се ван снаге Решење о образовању 
Комисије за планове града Зајечара I број 
02 – 405 од 12.12.2013.године, Решење о 
измени Решења о образовању Комисије 
за планове града Зајечара I број 02 – 63 
од 09.03.2015.године и Решење о измени 
Решења о образовању Комисије за 
планове града Зајечара I број 02-354/2016 
од 29.12.2016. године. 

 

http://www.ingkomora.org.rs/homepages/reflist.php?l=415I32714
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VI 
 

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

 
 

I број 02–367/2017 
У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 20. и 22. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - 
испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон), члана 134. 
Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник 
РС", бр. 24/2011) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.12.2017.године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности у 
Управном одбору Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару,  и то: 
 

1. Ана Стефановић, представник 
запослених . 

 .  
II 

 ИМЕНУЈЕ СЕ у Управни одбор  Ус-
танове за дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју у Зајечару,  и то: 
   

1. Ана Стефановић, представник 
запослених. 

 
 
 

III 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности у 
Надзорном одбору Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару,  и то: 
    1.Марина Петковић, представник 
запослених. 
 

IV 
 ИМЕНУЈЕ СЕ у Надзорни одбор 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару,  и 
то: 
  1.Даница Милошевић, пред-
ставник запослених. 
  

V 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

I број 02-368/2017 
У Зајечару, 16.12.2017 

    

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                                 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

На основу члана 15. став 1. тачка 
4. Закона о ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), а 
у вези члана 8. и 9. Уредбе о саставу и 
начину рада Штабова за ванредне 
ситауције („Сл.гласник РС“, број 98/10) и 
члана 14. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 01/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.12.2017. године, донела је   

 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1. 
 У Одлуци о образовању Штаба за 
ванредне ситуације Града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 36/2017), у 
даљем тексту: Одлука,  у члану 2. у делу 
Чланови Штаба:, тачка 7. која гласи: 
 „Марко Ђуричић, стручна служба 
Штаба;”, мења се и гласи: 
 „Срђан Рубежић, шеф кабинета 
Градоначелника;“ 
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Члан 2. 

 У свему осталом, Одлука остаје 
непромењена. 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 

I број: 011-64/2017 
У Зајечару, 16.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
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 9. Одлуке о правобранилаштву 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 51/2014), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 16.12.2017. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИОЦА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 
 

 ВЕСНА БУЈИЋ, дипломирани 
правник из Зајечара, РАЗРЕШАВА СЕ  са 
функције Правобраниоца града Зајечара. 
 

II  
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Весна Бујић, дипломирани правник 
из Зајечара са положеним правосудним 
испитом, постављена је на функцију 
Правобраниоца града Зајечара Решењем 
Скупштине града Зајечара I број: 02-93 од 
22.03.2015. године. 
 Чланом 9. Одлуке о Правобрани-
лаштву града Зајечара, предвиђено је да 
Правобранилац града Зајечара за свој 
рад и рад Правобранилаштва одговара 
Скупштини града Зајечара, а заменик 
Правобраниоца града Зајечара за свој 

рад одговара Правобраниоцу града 
Зајечара и Скупштини града Зајечара. 
 Актом Градоначелника града Заје-
чара II број. 02-248 од 13. септембра 2017. 
године образована је Стручна комисија за 
утврђивање законитости, целисходности, 
ефикасности и правилности у поступању 
Правобранилаштва града Зајечара у раду 
за период од 29.07.2013.године до дана 
подношења Извештаја комисије. Наведе-
на Комисија је поступила по овлашће-
њима и задацима из Акта Градоначелника 
града Зајечара и доставила свој Извештај 
дана 30.10.2017. године.  
 Стручна комисија поднела је Гра-
доначелнику града Зајечара свој Извештај 
дана 26.10.2017. године. Градо-начелник 
града Зајечара својим актом доставио је 
Правобранилаштву града Зајечара наве-
дени Извештај ради изјашњења. Право-
бранилаштво града Зајечара поднело је 
свој Извештај на Извештај Стручне 
комисије дана 03.11.2017.године. 
 Градоначелник града Зајечара 
размотрио је Извештај Стручне комисије 
од 26.10.2017.године и Извештај Право-
бранилаштва града Зајечара на Извештај 
Стручне комисије ЈП. 71/17 од 
03.11.2017.године и проследио их Град-
ском већу града Зајечара. Градско веће 
града Зајечара је увидом у Извештај 
Стручне комисије и Извештај Правобра-
нилаштва и анализом истих, утврдило да 
је у поступању Правобраниоца града 
Зајечара учињено низ неправилности које 
су штетно утицале по град Зајечар, да је у 
одређеним судским поступцима Право-
бранилаштво поступало нестручно и 
несавесно, а у неким случајевима и 
потпуно противзаконито. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће града Зајечара предлаже 
Скупштини града Зајечара да донесе 
Решење о разрешењу Правобраниоца 
града Зајечара, као у диспозитиву. 
 Решење доставити: именованој, 
Одељењу за финансије, Одсеку за област 
радних односа и архиви. 
 

 I број: 02-369/2017  
 У Зајечару, 16.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      
            ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков 
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