
 
На основу члана 7. Одлуке о 

распуштању Скупштине града Зајечара и 
образовању Привременог органа града 
Зајечара („Службени гласник Републике 
Србије", број: 10/2017), Привремени 
орган града Зајечара, на својој првој 
седници одржаној 21. фебруара 2017. 
године, донео је 

 
П о с л о в н И к 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1. 

 

Овим Пословником уређује се 
организација, начин рада и одлучивања 
Привременог органа града Зајечара (у 
даљем тексту: Привремени орган), права 
и дужности и одговорности чланова 
Привременог органа и друга питања од 
значаја за рад Привременог органа.  

 
Члан 2. 

 

Привремени орган користи печат 
Скупштине града Зајечара, у складу са 
Законом и овлашћењима.  
 

Члан 3. 
 

Седнице Привременог органа су 
доступне јавности. 

Јавност седница Привременог 
органа не подразумева директне преносе 
седница. 

 
Члан 4. 

 

Привремени орган обавља посло-
ве из надлежности Скупштине града 
Зајечара, градоначелника града Зајечара 
и Градског већа града Зајечара, утврђене 
Законом и Статутом града Зајечара до 
конституисања Скупштине града Зајечара 
и избора извршних органа града 
Зајечара. 

II - САСТАВ ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  

 

Члан 5. 

 

Привремени орган има председ-
ника и четири члана које је именовала 
Влада Републике Србије. 

Привремени орган представља 
председник Привременог органа, који се 
стара о правилној примени овог Послов-
ника. 

Председник организује рад Прив-
ременог органа, председава његовим 
седницама и обавља друге послове које 
му повери Привремени орган. 

У случају спречености председ-
ника замењује га члан Привременог 
органа кога председник овласти.  
 

Члан 6. 

 
Привремени орган има секретара 

који се стара о обављању стручних и 
техничких послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница Привременог орга-
на и руководи административно – прав-
ним пословима везаним за његов рад. 

Секретара именује Привремени 
орган, на образложен предлог председ-
ника Привременог органа, већином гласо-
ва од укупног броја чланова Привременог 
органа. 

 

Члан 7. 

 

За секретара Привременог органа 
може бити именовано лице са завршеним 
правним факултетом, положеним струч-
ним испитом за рад у органима управе и 
радним искуством од најмање три године. 

Привремени орган може на 
образложени предлог Председника или 
члана Привременог органа разрешити 
секретара, на исти начин на који је 
именован. 
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Секретар може поднети оставку. 

Уколико секретар поднесе оставку, 
Привремени орган на наредној седници 
утврђује, без претреса, да је секретару 
Привременог органа престао мандат због 
подношења оставке са даном одржавања 
седнице Привременог органа на којој је 
утврђен престанак мандата. 

 
III - СЕДНИЦА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА  

 

Припремање и сазивање седнице  

 

Члан 8. 

 

О припремању седнице Привре-
меног органа стара се председник 
Привременог органа уз помоћ секретара. 

Припремање материјала за седни-
цу Привременог органа врши Градска 
управа града Зајечара. 

Нацрте аката Градска управа 
града Зајечара доставља председнику 
Привременог органа, који на основу 
поменутих аката предлаже дневни ред 
поједине седнице Привременог органа. 

Нацрти општих и појединачних 
аката треба да садрже образложење. 

Предлози извештаја, анализа и 
других докумената треба поред објаш-
њења да садрже и закључак који се 
предлаже Привременом органу.  

 
Члан 9. 

 
Предлог дневног реда седнице 

утврђује председник, који у предлог 
дневног реда уноси питања из 
надлежности Скупштине града, Градског 
већа и градоначелника. 

 

Члан 10. 

 

Привремени орган ради и одлучује 
на седницама. 

Седнице Привременог органа 
сазива председник Привременог органа 
по потреби, а најмање једном месечно. 

Председник Привременог органа 
дужан је да сазове седницу ако то 
писаним путем затраже најмање два 
члана Привременог органа и то у року од 
3 дана од дана подношења захтева, с тим 

да се седница мора одржати у року од 5 
дана од дана подношења захтева. Писа-
ни предлог за сазивање седнице Привре-
меног органа мора садржати предлог 
дневног реда седнице у којем могу бити 
предложене само тачке дневног реда из 
надлежности Скупштине града, Градског 
већа и градоначелника. утврђене законом 
и Статутом града Зајечара. 

Предлагачи сазивања седнице 
Привременог органа дужни су да уз 
предлог дневног реда доставе и предлоге 
аката који ће бити разматрани на тој 
седници. 
 

Члан 11. 

 

Седнице Привременог органа, са 
предлогом дневног реда, сазивају пред-
седник или најмање два члана Привре-
меног органа, по правилу, писаним путем. 

 

Члан 12. 

 

Позив за седницу садржи место и 
време одржавања седнице. 

Седница Привременог органа са-
зива се, по правилу, најкасније три дана 
пре њеног одржавања. 

Уз позив за седницу члановима 
Привременог органа доставља се 
предлог дневног реда, записник са 
претходне седнице и материјал за 
предложени дневни ред. 

Седница се може сазвати и у 
краћем року, као и телефонским путем, 
када председник Привременог органа 
процени да за то постоје посебни 
разлози, и у том случају материјал за 
седнице се доставља непосредно пред 
саму седницу Привременог органа 
(седница по хитном поступку). 

 
Отварање седнице 

 

Члан 13. 

 

Председник или члан Привременог 
органа кога овласти председник 
Привременог органа или члан кога 
овласте чланови Привременог органа који 
су заказали седницу у случају када 
председник по њиховом захтеву није 
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заказао седницу, отвара седницу и по 
извештају о присуству утврђује да ли 
постоји кворум потребан за рад. 

Привремени орган ради и одлучује 
на седници којој присуствује већина од 
укупног броја чланова Привременог 
органа. 

Ако се на седници констатује да не 
постоји већина за одлучивање председа-
вајући одлаже седницу за одређен дан и 
час са истим дневним редом. 
 

Ток седнице 
 

Члан 14. 
 

Измене и допуне предложеног 
дневног реда може предложити сваки 
члан Привременог органа најкасније до 
усвајања дневног реда седнице Привре-
меног органа. 

Предлози се достављају председ-
нику или члану Привременог органа кога 
председник овласти у писаном облику, са 
образложењем и одговарајућим матери-
јалом, који се члановима Привременог 
органа, достављају најкасније до усвајања 
дневног реда. 

 

Члан 15. 

 

Чланови Привременог органа се 
посебно изјашњавају, најпре о сваком 
предлогу за измену и допуну предложеног 
дневног реда, а затим о предложеном 
дневном реду у целини. 
 

Члан 16. 

 

После усвајања дневног реда 
прелази се на рад по појединим тачкама 
дневног реда по утврђеном редоследу. 

На усмени предлог председника 
или члана Привременог органа, Привре-
мени орган може одлучити да се споји 
претрес за поједине тачке дневног реда. 
 

Члан 17. 

 

Привремени орган на предлог 
председника или члана Привременог 
органа може одлучити да по одређеним 
питањима саслуша представнике преду-
зећа, органа, организација и грађана. 

Члан 18. 

 

Пријава за реч подноси се 
председнику Привременог органа по 
отварању претреса и може се подносити 
све до закључења претреса. 

Председник даје реч говорницима 
по реду пријављивања. 

Председник може и преко реда 
дати реч представнику предлагача. 

 

Члан 19. 

 

На седници Привременог органа 
сваки члан има право да говори. 

Нико не може да говори на 
седници Привременог органа пре него 
што добије реч од председника. 

Дискусија сваког учесника у прет-
ресу може трајати најдуже пет минута. 

Уколико говорник прекорачи пред-
виђено време за дискусију, председник ће 
га опоменути, а говорник је у обавези да 
заврши говор у наредном минуту. 

 

Члан 20. 

 

Говорник може да говори само о 
питању које се разматра у оквиру тачке 
која је на дневном реду. 

 

Члан 21. 

 

Члану Привременог органа који 
жели да говори о повреди овог Послов-
ника, Председник даје реч одмах по 
завршеном излагању претходног говор-
ника. 

Члан Привременог органа је дужан 
да наведе која је одредба Пословника по 
његовом мишљењу повређена и да 
образложи у чему се састоји повреда. 
           Трајање говора о повреди Послов-
ника је два минута. 

Председник је дужан да да објаш-
њење у погледу стављене примедбе. 

Ако и после објашњења Председ-
ника, члан Привременог органа остаје 
при томе да је Пословник повређен, 
председник позива Привремени орган да 
без претреса одлучи о том питању. 
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Члан 22. 

 

Уколико се члан Привременог 
органа у свом излагању на седници 
увредљиво изрази о другом члану 
Привременог органа или погрешно 
протумачи његово излагање, члан 
Привременог органа на кога се излагање 
односи има право на реплику. 

Одлуку о праву на реплику из 
става 1. овог члана доноси председник 
Привременог органа. 

Уколико председник Привременог 
органа не дозволи тражену реплику, члан 
који је тражио реплику може затражити да 
се о томе изјасни Привремени орган, без 
расправе. 

Реплика не може трајати дуже од 
два минута. 

 
Одлучивање 

 

Члан 23. 

 

Привремени орган о сваком пред-
логу, који је стављен на дневни ред 
седнице одлучује после расправе, осим о 
случајевима у којима је овим Послов-
ником одређено да се одлучује без 
расправе. 

До закључења расправе Привре-
мени орган може да одлучи да се 
поједино питање повуче са дневног реда. 

 

Члан 24. 

 

После закључене расправе прела-
зи се на гласање о предлогу. 

Приликом одлучивања, гласа се 
најпре о предлозима за измену и допуну 
предложеног акта - амандманима, а 
потом за предлог акта у целини. 

 

Члан 25. 

 

Привремени орган одлучује ако 
седници присуствује већина од укупног 
броја чланова Привременог органа. 

Привремени орган одлучује већи-
ном гласова од укупног броја чланова 
Привременог органа. 

Члан 26. 

 

Гласање на седници Привременог 

органа је јавно. 

Чланови Привременог органа гла-

сају изјашњавањем „за" предлог или 

„против" предлога или се „уздржавају" од 

гласања. 

Гласање се врши дизањем руке 

или поименично прозивком. 

Када се гласа дизањем руке, 

Председник прво позива да се изјасне 

подизањем руке чланови који гласају „за", 

затим они који гласају „против" и најзад 

чланови који се „уздржавају" од гласања. 

Поименично се гласа тако што 

чланови по прозивци изјављују да гласају 

"за" или „против" или да се „уздржавају" 

од гласања. 

Поименично гласање врши се ако 

га одреди председник Привременог 

органа или ако то Привремени орган 

одлучи на предлог чланова, ради тачног 

утврђивања резултата гласања. 

Након обављеног гласања, пред-

седник утврђује резултате гласања и на 

основу резултата гласања објављује да 

ли је предлог о коме се гласа усвојен или 

одбијен. 

 

Члан 27. 

 

Председник може да одреди паузу 

у току седнице Привременог органа ради 

обављања потребних консултација или 

прибављања мишљења за спровођење 

претреса и закључивање или због другог 

оправданог разлога. 

Кад услед обимности дневног реда 

или из других разлога не може да се 

заврши претрес по свим тачкама дневног 

реда, Привремени орган може одлучити 

да се седница прекине и да се закаже 

наставак у одређени дан о чему се 

телефонским путем обавештавају само 

одсутни чланови. 
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Одржавање реда на седници 

 

Члан 28. 

 

О реду на седници Привременог 

органа стара се председник Привременог 

органа или члан Привременог органа кога 
председник овласти. 

За повреду реда на седници 

председавајући може да изрекне опомену 
или одузимање речи. 

Привремени орган, на предлог 

председавајућега, без претреса, може да 

изрекне меру удаљења са седнице. 
 

Члан 29. 

 

Опомена се изриче члану Привре-

меног органа који својим понашањем, 

узимањем речи када му председник 
Привременог органа није дао реч, који и 

поред упозорења председавајућег говори 

о питању које није на дневном реду, ако 
прекида говорника у излагању или 

добацује, односно омета говорника или 

на други начин угрожава слободу говора 
и ако другим поступцима нарушава ред 

на седници или поступа противно 

одредбама овог Пословника. 
 

Члан 30. 

 

Мера одузимања речи изриче се 

члану Привременог органа коме су 

претходно изречене две опомене. 
 

Члан 31. 

 

    Мера удаљења са седнице изриче 
се члану који и после изречене опомене, 

односно мере одузимања речи омета или 

спречава рад на седници. 
Члан коме је изречена мера 

удаљења дужан је да се одмах удаљи из 

просторије у којој се седница одржава. 
Ако председавајући редовним 

мерама не може да одржи ред на 

седници, одређује прекид седнице. 

 

Члан 32. 

 

Одредбе о одржавању реда на 
седници Привременог органа примењују 
се и на све друге учеснике на седници 
Привременог органа. 

 
Записник 

 

Члан 33. 

 

О раду на седници Привременог 
органа води се записник. О вођењу 
записника стара се секретар Привреме-
ног органа. 

У записник се обавезно уноси 
време и место одржавања седнице, 
имена председавајућег и записничара, 
имена оправдано и неоправдано одсутних 
чланова, имена лица која су присуство-
вали седници по позиву; кратак ток 
седнице са назнаком питања о којима се 
расправљало и одлучивало и именима 
говорника; резултат гласања по поједи-
ним питањима; назив свих аката донетих 
на седници. 

Председник формулише закључке 
који се уносе у записник. Исто то право 
има и сваки говорник у погледу формула-
ције својих предлога и мишљења. 

Записник са претходне седнице 
Привременог органа усваја се по правилу 
на наредној седници Привременог органа, 
осим уколико је од одржавања претходне 
седнице протекло мање од 7 дана. 

Записник се усваја пре утврђи-
вања дневног реда седнице.  

 

Члан 34. 

 

На седници Привременог органа 
врши се електронско тонско снимање. 
Тонски запис користе председник и 
чланови Привременог органа као и 
службе у циљу израде записника са 
седнице органа. 

Оригинали записника чувају се у 
документацији Стручне службе за 
скупштинске послове Скупштине града 
Зајечара. 



6 СТРАНА   БРОЈ 5 SLU@BENI LIST 21. ФЕБРУАР  2017.  

 
IV - ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ 

ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

 

Члан 35. 

 

Привремени орган доноси: Послов-
ник, одлуке, решења, закључке, препо-
руке, правилнике, наредбе, упутства и 
друге акте и даје аутентична тумачења 
аката које доноси. 

 
Поступак за доношење одлука и других 

аката 

 

Члан 36. 

 

Предлог одлуке и других аката 
може да поднесе председник и сваки 
члан Привременог органа у складу са 
Статутом града Зајечара и овим 
Пословником. 

Предлог одлуке и других аката 
подноси се у облику у коме се доноси и 
мора бити образложен. 

 

Члан 37. 

 

Предлог одлуке и других аката који 
је израђен у складу са Пословником и који 
је упућен Привременом органу, пред-
седник доставља члановима Привреме-
ног органа. 

 

Члан 38. 

 

Предлагач одлуке и других аката 
има право да повуче предлог све до 
завршетка претреса предлога појединог 
акта на седници Привременог органа. 

 

Амандмани 

 

Члан 39. 

 

Предлог за измену и допуну 
предлога одлуке и других општих аката 
подноси се у облику амандмана 
председнику Привременог органа у 
писаном облику и исти мора бити 
образложен. 

 

Амандман садржи: назив предлога 
акта на који се амандман односи, текст 
измена односно допуна предлога који се 
предлажу амандманом, образложење са 
разлозима за подношење амандмана и 
име подносиоца амандмана. 

Амандман могу поднети председ-
ник и чланови Привременог органа, с тим 
што предлагач акта може да поднесе 
амандман све до закључења расправе о 
том акту. 

Амандман се подноси најкасније 
24 часа пре почетка седнице Привре-
меног органа.  

Изузетно, амандман може да се 
поднесе на самој седници Привременог 
органа уколико је седница заказана по 
хитном поступку. 

О амандману се обавезно 
изјашњава предлагач акта, кад он није 
подносилац амандмана. 

 

Члан 40. 

 

Привремени орган одлучује о 
поднетим амандманима по редоследу 
чланова предлога одлуке или другог 
општег акта. 

Амандман који поднесе предлагач 
акта, као и амандман који је прихватио 
предлагач акта, постаје саставни део 
предлога акта и о њему се не гласа. 

 

Потписивање и објављивање аката 

 

Члан 41. 

 

Акте донете на седници потписује 
председник Привременог органа или члан 
који је председавао седницом Привреме-
ног органа, у складу са овим 
Пословником. 
 

Члан 42. 

 

Потписани и оверени изворници 
аката Привременог органа чувају се у 
документацији Стручне службе за 
скупштинске послове Скупштине града 
Зајечара. 
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Члан 43. 

 

Општи акти које донесе Привреме-
ни орган, објављују се у „Службеном 
листу града Зајечара". 

Остали акти које донесе Привре-
мени орган објављују се у „Службеном 
листу града Зајечара“, када је то тим 
актима предвиђено. 

О објављивању аката које је донео 
Привремени орган стара се секретар 
Привременог органа. 

 
Права и дужности председника и 

чланова Привременог органа 

 

Члан 44. 

 

Председник и чланови Привре-
меног органа су дужни да присуствују 
седницама Привременог органа и 
учествују у раду и одлучивању на 
седницама. 

Члан Привременог органа који је 
спречен да присуствује седници Привре-
меног органа или из одређеног разлога 
треба да напусти седницу дужан је да о 
томе обавести председника, о чему 
Председник обавештава остале чланове 
Привременог органа. 

 

Члан 45. 

 
Председник Привременог органа, 

чланови Привременог органа и секретар 
Привременог органа могу бити на 
сталном раду у Граду. 
 Привремени орган посебним актом 
уређује радноправни статус председника 
и чланова Привременог органа и 
секретара Привременог органа, као и 
накнаду за рад у Привременом органу. 

 
Члан 46. 

 

Стручне, административне и друге 
послове за потребе одржавања седница 
Привременог органа врши Стручна служ-
ба за скупштинске послове Скупштине 
града Зајечара. 

Градска управа града Зајечара је 
дужна да Привременом органу на захтев 
председника, чланова и секретара доста-

ви све потребне податке и информације 
неопходне за рад Привременог органа и 
извештаје о обављању послова из своје 
надлежности, као и о извршењу обавеза и 
радних задатака од значаја за рад 
Привременог органа. 
 

V- ФИНАНСИРАЊЕ ПОСЛОВА ПРИВРЕ-

МЕНОГ ОРГАНА 

 

Члан 47. 

 

Финансирање послова Привреме-

ног органа града Зајечара врши се из 

буџета града Зајечара. 
Наредбодавац за извршење буџе-

та града Зајечара, до конституисања 

Скупштине града Зајечара и избора из-
вршних органа, на основу одлука Прив-

ременог органа је председник Привреме-

ног органа, односно члан Привременог 
органа кога овласти Привремени орган. 

 

VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 48. 

 

Овај Пословник доноси Привре-

мени орган већином гласова од укупног 

броја чланова. 
Измене и допуне Пословника врше 

се на исти начин на који се Пословник 

усваја. 
Овај Пословник ступа на снагу 

даном објављивања у „Службеном листу 

града Зајечара" и примењује се до 

коснтитуисања Скупштине града Зајечара 
и избора извршних органа града 

Зајечара. 

 
V број: 110-5/2017 

У Зајечару, 21. фебруара 2017. године 

 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П р е д с е д н и к 

Велимир Огњеновић, с.р. 
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          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017) и члана 46.став 1. 

тачка 2. Закона о локалним изборима 

("Сл. гласник", бр. 129/07,34/10-одлука УС 

и 54/11), Привремени орган града 

Зајечара, на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА   

СКУПШТИНЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 ПРЕСТАЈЕ мандат одборницима 

Скупштине града Зајечара, са 

14.02.2017.године, због распуштања 

Скупштине града Зајечара, и то:  

         

 

1. ВУЧКОВИЋ МИЛОРАДУ  

2. ГОГИЋ ДРАГАНУ  

3. ГОЛУБОВИЋ НЕБОЈШИ 

4. ГОЛУБОВИЋ ХЕРТИ 

5. ДИКОВИЋ др ПРЕДРАГУ 

6. ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАНУ 

7. ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВУ 

8. ЂОРЂЕВИЋ  др МИОДРАГУ 

9. ЖИВАДИНОВИЋ НАТАШИ 

10. ЖИВИЋ МИРОСЛАВУ 

11. ЗАНКОВ СТЕФАНУ 

12. ЗДРАВКОВИЋ ДЕЈАНУ 

13. ИГЊАТОВИЋ РАДИШИ 

14. ИЛИЋ ЉУБИНКУ 

15. ЈОВАНОВИЋ САШИ 

16. ЈОВАНОВИЋ СЛАЂАНИ 

17. ЈОВИЋ ВЕЛИМИРУ 

18. ЈОКОВИЋ ИВАНУ 

19. ЈОТОВИЋ РАДМИЛИ 

20. ЛИЛИЋ МИЛЕНИ 

21. МАРКОВИЋ ИСИДОРУ  

22. МИЛЕНКОВИЋ БРАНИСЛАВУ 

23. МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАНИ 

24. МИРКОВИЋ САШИ 

25. МИТРОВИЋ ВЕСНИ 

26. МЛАДЕНОВИЋ АНКИ 

27. НИКОЛИЋ  МИЛАНУ 

28. НИНОВИЋ РАДИ 

29. НОВАКОВИЋ ДАНИЈЕЛИ 

30. ПАКОВИЋ ВИДИНКИ 

31. ПЕТКОВИЋ ДРАГАНУ 

32. ПЕТКОВИЋ ЉУБИШИ 

33. ПЕТРОВИЋ др АЛЕКСАНДРУ 

34. ПЕТРОВИЋ ГОРАНУ 

35. ПЕТРОВИЋ  Ј. САЊИ 

36. ПЕТРОВИЋ  САЊИ 

37. ПИЈЕВИЋ СЛАВУЛОВИЋ ЈАСМИ-

НИ 

38. РАДОСАВЉЕВИЋ ДОБРИЛИ 

39. РАДУЛОВИЋ САШИ 

40. РИСТОВИЋ др НЕНАДУ 

41. СИМОНОВИЋ МИЈОДРАГУ 

42. СМИЉАНИЋ МИРЈАНИ 

43. СТОЈАНОВИЋ др МИРОСЛАВУ 

44. СТОЈАНОВИЋ ПРЕДРАГУ 

45. ТОДОРОВИЋ ДЕЈАНУ 

46. ТОШИЋ БРАНИСЛАВИ 

47. ТРАЈКОВИЋ ЈОВИЦИ 

48. ЦВЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДРИ 

49. ШОРШОКАНОВИЋ ЖЕЉКУ 

 

         

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У  члану 46. став 1. тачка 2.Закона 

о локалним изборима ("Сл. гласник", бр. 

129/07,34/10-одлука УС и 54/11),  прописа-

но је да одборнику престаје мандат пре 

истека времена на које је изабран, 

доношењем одлуке о распуштању 

скупштине.   

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр. 10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова Прив-

ременог органа града Зајечара ступило је 

на снагу даном ступања наведене Одлуке. 
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      Чланом 5. поменуте Одлуке прописано 

је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

           Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

                                                                                    

 Против овог Решења може се 

изјавити жалба Управном суду у Београду, 

у року од 48 часова од дана доношења 

решења.                                                 

 Ово Решење доставити имено-

ванима и архиви Скупштине града  и 

објавити у "Сл. листу града Зајечара". 

 

 

V број:02-33/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 САШИ ДИМИТРИЈЕВИЋУ, прес-

таје мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Саша Димитријевић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-134 од 

21.08.2013. године, изабран за члана 

Градског већа града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован   

Привремени орган. 

 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова Прив-

ременог органа града Зајечара ступило је 

на снагу даном ступања наведене 

Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине,престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 
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 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

V број:02-40/2017 

У Зајечару,21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 ДРАГАНУ РАНЂЕЛОВИЋУ, прес-

таје мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драган Ранђеловић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-136 од 

21.08.2013. године, изабран за члана 

Градског већа града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке 

прописано је да Привремени орган 

одлучује о питањима из надлежности 

Скупштине града Зајечара и извршних 

органа града већином гласова чланова 

Привременог органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

83/14 - др. Нзакон и 101/16-др. закон), 

прописано је да престанком мандата 

скупштине,престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

V број:02-41/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
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          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 НЕБОЈШИ СИМЕОНОВИЋУ, прес-

таје мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Небојша Симеоновић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-138 од 

21.08.2013. године, изабран за члана 

Градског већа града Зајечара. 

  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број:02-42/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 ДУШАНУ ИВАНИЋУ, престаје 

мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Душан Иванић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-137 од 

21.08.2013. године, изабран за члана 

Градског већа града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке 

прописано је да Привремени орган 

одлучује о питањима из надлежности 

Скупштине града Зајечара и извршних 

органа града већином гласова чланова 

Привременог органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број:02-43/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

                                                                  

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 ДУШАНУ ФИРОВИЋУ, престаје 

мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Душан Фировић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-133 од 

21.08.2013. године, изабран за члана 

Градског већа града Зајечара.  

 

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 
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 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017. године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова Прив-

ременог органа града Зајечара ступило је 

на снагу даном ступања наведене 

Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број:02-44/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 БОЈАНУ СТОЈАНОВИЋУ, прес-

таје мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Бојан Стојановић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-

313/2013 од 18.10.2013. године, изабран 

за члана Градског већа града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017. године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова Прив-

ременог органа града Зајечара ступило је 

на снагу даном ступања наведене 

Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 
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органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број:02-45/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ДРАГОМИРУ ТРАИЛОВИЋУ, 

престаје мандат члана Градског већа 

града Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Драгомир Траиловић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр. 02-

91/2014 од 11.02.2014. године, изабран за 

члана Градског већа града Зајечара. 

 

 Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привреме-

ног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова Прив-

ременог органа града Зајечара ступило је 

на снагу даном ступања наведене 

Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 
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 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број:02-46/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 МИЛЕНИ ТРАЈКОВИЋ, престаје 

мандат члана Градског већа града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Милена Трајковић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-

19/2015 од 19.01.2015. године, изабрана 

за члана Градског већа града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 

 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованој и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број: 02-47/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године     

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 



16 СТРАНА   БРОЈ 5 SLU@BENI LIST 21. ФЕБРУАР  2017.  

 
          На основу тачке 1., а у вези са 

тачкама 1. и 2.  Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр. 10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 СТЕФАНУ ЗАНКОВУ, престаје 

мандат председника Скупштине града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Стефан Занков је Решењем Скуп-

штине града Зајечара, I бр.02-337/2015 од 

18.12.2015. године, изабран за 

председника Скупштине града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке пропи-

сано је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

V број:02-34/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној 21.02.2017. године, донео је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 ВЕЛИМИРУ ОГЊЕНОВИЋУ, пре-

стаје мандат градоначелника града 

Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Велимир Огњеновић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-128 од 

21.08.2013. године, изабран за градона-

челника града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр. 10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке прописано 

је да Привремени орган одлучује о пита-

њима из надлежности Скупштине града 

Зајечара и извршних органа града већи-

ном гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата 

скупштине, престаје мандат извршних 

органа, с тим да они врше текуће послове 

из своје надлежности до ступања на 

дужност председника и чланова привре-

меног органа, ако је мандат скупштини 

престао због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

V број: 02-38/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

  

         На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2. Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017 ), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

    

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА 

ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА  

ЗАЈЕЧАРА 

 

 ЈОВИЦИ ТРАЈКОВИЋУ, престаје 

мандат заменика председника Скупштине 

града Зајечара, са 14.02.2017.године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Јовица Трајковић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-105 од 

27.07.2013. године, изабран за заменика  

председника Скупштине града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр.10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 
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 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017.године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова 

Привременог органа града Зајечара 

ступило је на снагу даном ступања 

наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке 

прописано је да Привремени орган 

одлучује о питањима из надлежности 

Скупштине града Зајечара и извршних 

органа града већином гласова чланова 

Привременог органа. 

  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

V број:02-35/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

 На основу тачке 5., а у вези са 

тачкама 1. и 2.  Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“ бр.10/2017 ), Привремени 

орган града Зајечара, на седници 

одржаној    21.02.2017. године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Др МИРКУ НИКОЛИЋУ, престаје 

мандат заменика градоначелника града 

Зајечара, са 14.02.017. године, због 

распуштања Скупштине града Зајечара.          

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Др Мирко Николић је Решењем 

Скупштине града Зајечара, I бр.02-129 од 

21.08.2013. године, изабран за заменика 

градоначелника града Зајечара.  

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“ бр. 10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Ова Одлука ступила је на снагу 

14.02.2017. године. Такође, Решење о 

именовању председника и чланова Прив-

ременог органа града Зајечара ступило је 

на снагу даном ступања наведене Одлуке. 

      Чланом 5. поменуте Одлуке прописано 

је да Привремени орган одлучује о 

питањима из надлежности Скупштине 

града Зајечара и извршних органа града 

већином гласова чланова Привременог 

органа. 

 Чланом 51.Закона о локалној 

самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 

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

прописано је да престанком мандата скуп-

штине, престаје мандат извршних органа, 

с тим да они врше текуће послове из своје 

надлежности до ступања на дужност 

председника и чланова привременог 

органа, ако је мандат скупштини престао 

због распуштања скупштине.  

 Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 
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 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града и објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

V број: 02-39/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

          На основу члана 1., а у вези са 

члановима 2. и 3.  Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“, бр. 10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на својој првој 

седници одржаној 21.02.2017. године, 

донео је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА СЕКРЕТАРА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 I Миљану Миловановићу, 

дипломираном правнику из Зајечара, 

престаје мандат секретара Скупштине 

града Зајечара, због распуштања 

Скупштине, са 14.02.2017. године. 

 

 II Именовани, у складу са чланом 

26. Пословника Скупштине града 

Зајечара, остаје на дужности до 

постављења новог секретара Скупштине 

града Зајечара. 

 

 III Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“, бр. 10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 Чланом 3. поменуте Одлуке, 

прописано је да Привремени орган 

обавља текуће и неодложне послове из 

надлежности Скупштине града Зајечара и 

извршних органа града утврђене законом 

и Статутом града, до конституисања 

Скупштине и избора извршних органа 

града након одржаних избора, у складу са 

законом. 

 Миљан Миловановић, дипл. Прав-

ник из Зајечара постављен је за 

секретара Скупштине града Зајечара 

Решењем Скупштине града Зајечара, I 

број:02-432 од 18. децембра 2013. године. 

 Према члану 25. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 

и 9/11), у складу са одредбама Закона о 

локалној самоуправи, секретару Скуп-

штине престаје мандат пре истека вре-

мена на које је постављен: разрешењем, 

распуштањем Скупштине или подноше-

њем оставке. 

 Чланом 26. истог Пословника, 

прописано је да када секретару 

Скупштине престане мандат због истека 

мандата Скупштине или због њеног 

распуштања, он остаје на дужности до 

постављења новог секретара Скупштине. 

          Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 
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          УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

         Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града Зајечара. 

 

 V број: 02-36/2017 

 У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
                                                                   

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Огњеновић, с.р. 
   

 

          На основу члана 1., а у вези са 

члановима 2. и 3.  Одлуке о распуштању 

Скупштине града Зајечара и образовању 

Привременог органа града Зајечара („Сл. 

гласник РС“, бр. 10/2017), Привремени 

орган града Зајечара, на својој првој 

седници одржаној 21.02.2017. године, 

донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

 I Ненаду Динуловићу, дипло-

мираном правнику из Зајечара, престаје 

мандат заменика секретара Скупштине 

града Зајечара, због распуштања 

Скупштине, са 14.02.2017. године. 
 

 II Именовани, у складу са чланом 

26. и чланом 27. Пословника Скупштине 

града Зајечара, остаје на дужности до 

постављења новог секретара Скупштине 

града Зајечара. 
 

 III Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара („Сл. гласник 

РС“, бр. 10/2017), коју је донела Влада 

Републике Србије, распуштена је Скуп-

штина града Зајечара и образован 

Привремени орган града Зајечара. 

 Чланом 3. поменуте Одлуке, 

прописано је да Привремени орган 

обавља текуће и неодложне послове из 

надлежности Скупштине града Зајечара и 

извршних органа града утврђене законом 

и Статутом града, до конституисања Скуп-

штине и избора извршних органа града 

након одржаних избора, у складу са 

законом. 

 Ненад Динуловић, дипл. правник 

из Зајечара постављен је за заменика 

секретара Скупштине града Зајечара 

Решењем Скупштине града Зајечара, I 

број:02-161 од 28. марта 2014. године. 

 Према члану 25. став 1. Пос-

ловника Скупштине града Зајечара („Сл. 

лист града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 и 

9/11), у складу са одредбама Закона о ло-

калној самоуправи, секретару Скупштине 

престаје мандат пре истека времена на 

које је постављен: разрешењем, распуш-

тањем Скупштине или подношењем 

оставке. 

 Чланом 26. истог Пословника, про-

писано је да када секретару Скупштине 

престане мандат због истека мандата 

Скупштине или због њеног распуштања, 

он остаје на дужности до постављења 

новог секретара Скупштине, а чланом 27. 

став 2. истог Пословника, прописано је да 

се на постављење заменика секретара 

Скупштине и престанак његове функције, 

примењују одредбе овог Пословника које 

се односе на секретара Скупштине. 

          Имајући у виду напред наведено, 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења. 
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          УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се пок-

ренути управни спор тужбом код Управног 

суда у Београду, у року од 30 дана од 

дана пријема решења. Тужба се предаје 

Суду непосредно или преко поште. 

 

         Решење доставити именованом и 

архиви Скупштине града Зајечара. 

 

 

 V број: 02-37/2017 

 У Зајечару, 21.02.2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

На основу чл. 70. ст. 5.  Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. 

Гласник РС“ бр. 21/2016), а у вези Одлуке 

о распуштању Скупштине града Зајечара 

и образовању Привременог органа града 

Зајечара 05 број 02-1290/2017 од 

14.02.2017. године („Сл. Гласник РС“ бр. 

10/2017), Привремени орган града Зајеча-

ра, на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Владислав Милојевић, помоћник 

градоначелника Зајечара у области прос-

вете, праћења јавних предузећа и устано-

ва чији је оснивач Град Зајечар и спорта 

разрешава се дужности помоћника градо-

начелника закључно са 14.02.2017. 

године. 

 

 

 

 

II 

 

Решење доставити именованом, 

Градској управи града Зајечара, Стручној 

служби за скупштинске послове, Одсеку 

за област радних односа и информационе 

и комуникационе технологије и архиви. 

 

Ово Решење објављује се у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Решењем градоначелника Зајечара 

II број:02-362/2014 од 22.07.2014. године, 

Владислав Милојевић је постављен за 

помоћника градоначелника у области 

просвете, праћења јавних предузећа и 

установа чији је оснивач Град Зајечар и 

спорта. 

 

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара 05 број 02-

1290/2017 од 14.02.2017. године („Сл. 

гласник РС“ бр. 10/17), коју је донела 

Влада Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

           Истом Одлуком, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, престао 

је мандат Градског већа града Зајечара и 

градоначелника Зајечара, као извршних 

органа. 

           У складу са чланом 70. став 5. 

Закона о запосленима у аутономним пок-

рајинама и јединицама локалне самоу-

праве, којим је предвиђено да се радни 

однос може засновати и за време чије је 

трајање унапред одређено на радним 

местима у кабинету градоначелника, 

председника општине или председника 

градске општине, док траје дужност тих 

изабраних лица (помоћници градона-

челника, односно председника општине 

као и друга лица која заснивају радни 

однос на радним местима у кабинету), не 

постоји никакав правни основ за даље 
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обављање функције помоћника градона-

челника од стране Владислава Милоје-

вића, у ситуацији када је градоначелнику 

који је именованог поставио на ову 

функцију престала дужност.  

 

 Из напред наведених разлога 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења.   

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 

може се покренути управни спор тужбом 

код Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

V бр. 02-48/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. год. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П р е д с е д н и к  

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

 На основу чл. 70. ст. 5.  Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. 

Гласник РС“ бр. 21/2016), а у вези Одлуке 

о распуштању Скупштине града Зајечара 

и образовању Привременог органа града 

Зајечара 05 број 02-1290/2017 од 

14.02.2017. године („Сл. Гласник РС“ бр. 

10/2017), Привремени орган града Заје-

чара, на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Душан Младеновић, помоћник 

градоначелника Зајечара у области 

економског развоја града Зајечара и 

инвестиција разрешава се дужности 

помоћника градоначелника закључно са 

14.02.2017. године. 

II 

 

Решење доставити именованом, 

Градској управи града Зајечара, Стручној 

служби за скупштинске послове, Одсеку 

за област радних односа и информационе 

и комуникационе технологије и архиви. 

 

Ово Решење објављује се у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Решењем градоначелника Зајечара 

II број:02-427/2014 од 06.10.2014.  године 

и Решењем о измени Решења о 

постављењу помоћника градоначелника 

града Зајечара II број:02-122 од 

21.04.2015. године, Душан Младеновић је 

постављен за помоћника градоначелника 

у области економског развоја града 

Зајечара и инвестиција. 

 

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара 05 број 02-

1290/2017 од 14.02.2017. године („Сл. 

гласник РС“ бр. 10/17), коју је донела 

Влада Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

 

           Истом Одлуком, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, престао 

је мандат Градског већа града Зајечара и 

градоначелника Зајечара, као извршних 

органа. 

 

           У складу са чланом 70. став 5. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, којим је предвиђено да се 

радни однос може засновати и за време 

чије је трајање унапред одређено на 

радним местима у кабинету градона-

челника, председника општине или 

председника градске општине, док траје 
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дужност тих изабраних лица (помоћници 

градоначелника, односно председника 

општине као и друга лица која заснивају 

радни однос на радним местима у каби-

нету), не постоји никакав правни основ за 

даље обављање функције помоћника 

градоначелника од стране Душана 

Младеновића, у ситуацији када је градо-

начелнику који је именованог поставио на 

ову функцију престала дужност.  

 

 Из напред наведених разлога 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења.   

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 

може се покренути управни спор тужбом 

код Управног суда у Београду, у року од 

30 дана од дана пријема решења. Тужба 

се предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 

V бр. 02-49/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. год. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П р е д с е д н и к 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

 На основу чл. 70. ст. 5.  Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. 

Гласник РС“ бр. 21/2016), а у вези Одлуке 

о распуштању Скупштине града Зајечара 

и образовању Привременог органа града 

Зајечара 05 број 02-1290/2017 од 

14.02.2017. године („Сл. Гласник РС“ бр. 

10/2017), Привремени орган града 

Зајечара, на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је  

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Mилко Тодоровић, помоћник градо-

начелника Зајечара у области ванредних 

ситуација и саобраћаја, разрешава се 

дужности помоћника градоначелника 

закључно са 14.02.2017. године. 

 

II 

 

Решење доставити именованом, 

Градској управи града Зајечара, Стручној 

служби за скупштинске послове, Одсеку 

за област радних односа и информационе 

и комуникационе технологије и архиви. 

 

Ово Решење објављује се у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Решењем градоначелника Зајечара 

II број:02-23 од 21.01.2015.  године и 

Решењем о измени Решења о постав-

љењу помоћника градоначелника града 

Зајечара II број:02-121 од 21.04.2015. 

године, Милко Тодоровић је постављен за 

помоћника градоначелника у области 

ванредних ситуација и саобраћаја. 

 

           Одлуком о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара 05 број 02-

1290/2017 од 14.02.2017. године („Сл. 

гласник РС“ бр. 10/17), коју је донела 

Влада Републике Србије, распуштена је 

Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 

           Истом Одлуком, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, престао 

је мандат Градског већа града Зајечара и 

градоначелника Зајечара, као извршних 

органа. 
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           У складу са чланом 70. став 5. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, којим је предвиђено да се 

радни однос може засновати и за време 

чије је трајање унапред одређено на 

радним местима у кабинету градо-

начелника, председника општине или 

председника градске општине, док траје 

дужност тих изабраних лица (помоћници 

градоначелника, односно председника 

општине као и друга лица која заснивају 

радни однос на радним местима у 

кабинету), не постоји никакав правни 

основ за даље обављање функције 

помоћника градоначелника од стране 

Милка Тодоровића, у ситуацији када је 

градоначелнику који је именованог 

поставио на ову функцију престала 

дужност.  

 

 Из напред наведених разлога 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења.   

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 

може се покренути управни спор тужбом 

код Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

V бр. 02-50/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. год. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П р е д с е д н и к 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу чл. 70. ст. 5.  Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе („Сл. 

Гласник РС“ бр. 21/2016), а у вези Одлуке 

о распуштању Скупштине града Зајечара 

и образовању Привременог органа града 

Зајечара 05 број 02-1290/2017 од 

14.02.2017. године („Сл. Гласник РС“ бр. 

10/2017), Привремени орган града 

Зајечара, на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Срђан Недељковић, помоћник 

градоначелника Зајечара у области 

пољопривреде, разрешава се дужности 

помоћника градоначелника закључно са 

14.02.2017. године. 

 

II 

 

Решење доставити именованом, 

Градској управи града Зајечара, Стручној 

служби за скупштинске послове, Одсеку 

за област радних односа и информационе 

и комуникационе технологије и архиви. 

 

Ово Решење објављује се у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Решењем градоначелника Зајечара 

II број:02-195 од 06.06.2016.  године, 

Срђан Недељковић је постављен за 

помоћника градоначелника у области 

ванредних ситуација и саобраћаја. 
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           Одлуком о распуштању Скупштине 
града Зајечара и образовању Привре-
меног органа града Зајечара 05 број 02-
1290/2017 од 14.02.2017. године („Сл. 
гласник РС“ бр. 10/17), коју је донела 
Влада Републике Србије, распуштена је 
Скупштина града Зајечара и образован 
Привремени орган. 
           Истом Одлуком, а у складу са 
Законом о локалној самоуправи, престао 
је мандат Градског већа града Зајечара и 
градоначелника Зајечара, као извршних 
органа. 
 
           У складу са чланом 70. став 5. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе, којим је предвиђено да се 
радни однос може засновати и за време 
чије је трајање унапред одређено 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 на радним местима у кабинету), не 
постоји никакав правни основ за даље 
обављање функције помоћника градона-
челника од стране Срђана Недељковића, 
у ситуацији када је градоначелнику који је 
именованог поставио на ову функцију 
престала дужност.  
 
 Из напред наведених разлога 
одлучено је као у диспозитиву овог 
Решења.   
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 
може се покренути управни спор тужбом 
код Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема решења. Тужба се 
предаје Суду непосредно или преко 
поште. 
 
V бр. 02-51/2017 
У Зајечару, 21.02.2017. год. 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
П р е д с е д н и к 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 На основу чл. 70. ст. 5.  Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. 
Гласник РС“ бр. 21/2016), а у вези Одлуке 
о распуштању Скупштине града Зајечара 
и образовању Привременог органа града 
Зајечара 05 број 02-1290/2017 од 
14.02.2017. године („Сл. Гласник РС“ бр. 
10/2017), Привремени орган града 
Зајечара, на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

Сузана Стаменковић, помоћник 
градоначелника Зајечара у области 
информисања, разрешава се дужности 
помоћника градоначелника закључно са 

14.02.2017. године. 

 

II 

 

Решење доставити именованој, 
Градској управи града Зајечара, Стручној 
служби за скупштинске послове, Одсеку 
за област радних односа и информационе 
и комуникационе технологије и архиви. 

 

Ово Решење објављује се у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

           Решењем градоначелника Зајечара 
II број:02-58 од 23.02.2015.  године, 
Сузана Стаменковић је постављена за 
помоћника градоначелника у области 

информисања. 

 

           Одлуком о распуштању Скупштине 
града Зајечара и образовању 
Привременог органа града Зајечара 05 
број 02-1290/2017 од 14.02.2017. године 
(„Сл. гласник РС“ бр. 10/17), коју је донела 
Влада Републике Србије, распуштена је 
Скупштина града Зајечара и образован 

Привремени орган. 
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           Истом Одлуком, а у складу са 

Законом о локалној самоуправи, престао 

је мандат Градског већа града Зајечара и 

градоначелника Зајечара, као извршних 

органа. 

 

           У складу са чланом 70. став 5. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне само-

управе, којим је предвиђено да се радни 

однос може засновати и за време чије је 

трајање унапред одређено на радним 

местима у кабинету градоначел-ника, 

председника општине или председ-ника 

градске општине, док траје дужност тих 

изабраних лица (помоћници градона-

челника, односно председника општине 

као и друга лица која заснивају радни 

однос на радним местима у кабинету), не 

постоји никакав правни основ за даље 

обављање функције помоћника градона-

челника од стране Сузане Стаменковић, у 

ситуацији када је градоначелнику који је 

именованоу поставио на ову функцију 

престала дужност.  

 

 Из напред наведених разлога 

одлучено је као у диспозитиву овог 

Решења.   

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења 

може се покренути управни спор тужбом 

код Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

V бр. 02-52/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. год. 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П р е д с е д н и к 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 4. став 3. Одлуке 

о распуштању Скупштине града Зајечара 

и образовању Привременог органа града 

Зајечара („Сл. гласник РС“, бр. 10/2017) и 

члана 6. Пословника Привременог органа 

града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 

бр. 5/2017), Привремени орган града 

Зајечара на седници одржаној 21.02.2017. 

године, донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА 

ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 I ИМЕНУЈЕ СЕ Миљан Милова-

новић, дипломирани правник из Зајечара, 

за секретара Привременог органа града 

Зајечара. 

  

 II Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 4. став 3. Одлуке о 

распуштању Скупштине града Зајечара и 

образовању Привременог органа града 

Зајечара („Сл. гласник РС“, бр. 10/2017), 

прописано је да Привремени орган 

именује секретара Привременог органа. 

 Чланом  6. став 2. Пословника  

Привременог органа града Зајечара, 

прописано је да секретара именује Прив-

ремени орган, на образложен предлог 

председника Привременог органа, 

већином гласова од укупног броја чланова 

Привременог органа, а чланом 7. став 1. 

истог Пословника, прописано је да за 

секретара Привременог органа може бити 

именовано лице са завршеним правним 

факултетом, положеним стручним 

испитом за рад у органима управе и 

радним искуством од најмање три године. 
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 Образложен предлог за секретара 

Привременог органа града Зајечара дао је 

председник Привременог органа града 

Зајечара дана 21.02.2017. године. 

 Миљан Миловановић рођен је у 

Зајечару 1975. године где је завршио 

основну школу и Гимназију. Правни 

факултет је завршио на Универзитету у 

Београду. Радио је као судијски 

приправник у Општинском суду у Зајечару, 

након чега је радио као стручни сарадник 

у Градском јавном правобранилаштву, а 

након тога као самостални стручни 

сарадник у Одељењу за нормативно 

правне послове Градског већа града 

Зајечара. Од 27. јула 2013. године па до 

18. децембра 2013. године био је на 

функцији заменика секретара Скупштине 

града Зајечара, а од 18. децембра 2013. 

године је на функцији секретара 

Скупштине града Зајечара. 

 Имајући у виду све наведено, 

Привремени орган града Зајечара је 

одлучио да за секретара Привременог 

органа града Зајечара именује Миљана 

Миловановића, дипломираног правника 

из Зајечара, који ће ову функцију 

обављати одговорно и квалитетно. 

 

 

 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште. 

 

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Одсеку за радне односе и 

информационе и комуникационе техно-

логије Стручне службе за скупштинске 

послове и архиви Привременог органа 

града Зајечара. 

 

 

V број:02-32/2017 

У Зајечару, 21.02.2017. године 

                              

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 

 

 
 

. 
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