
 
 
 На основу члана 14. став 1. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 
54/2011) и члана 4. и 35. Пословника 
Привременог органа града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 5/2017), 
Привремени орган града Зајечара на 
седници одржаној 24.02.2017. године, 
донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о изменама и допунама Решења о 
именовању председника, чланова и 
секретара Градске изборне комисије 
града Зајечара у сталном саставу и 

њихових заменика 
 
I 
 

 У Решењу о именовању председ-
ника, чланова и секретара Градске 
изборне комисије града Зајечара у 
сталном саставу и њихових заменика 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 3/2016, 
21/2016 и 42/2016), у даљем тексту: 
Решење, у тачки I став 1. после подтачке 
4. додају се нове подтачке 5., 6., 7. и 8. 
које гласе: 
 
„ 5.Саша Стојановић, електоротехничар 
за компјутерске системе, члан 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“) 
Сузана Петровић, дипломирани 
економиста, заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“) 
 
6.Сузана Стаменковић, грађевински 
техничар, члан 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“) 
Милош Михаиловић, струковни менаџер, 
заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“) 

7.Анка Мирковић, пензионер, члан 
(на предлог Одборничке групе „Сви за 
Зајечар“) 
Јованка Ћировић, анестезиолог, заменик 
члана 
(на предлог Одборничке групе „„Сви за 
Зајечар“) 
 
8.Душан Младеновић, економски 
техничар, члан 
(на предлог Одборничке групе „„Сви за 
Зајечар“) 
Весна Радуловић, економски техничар, 
заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Сви за 
Зајечар“)“. 
 
 а досадашње подтачке од 5. до 9., 
постају подтачке од 9. до 13. 

 
II 

 
 У Решењу, у тачки I став 1. део 
подтачке 8. који гласи: 
 
„Саша Ивановић, економски техничар, 
члан 
(на предлог Одборничке групе „Ивица 
Дачић-СПС – ПУПС – ЈС“)“ 
 
мења се и гласи: 
„Томислав Радовић, доцент проф.др 
правних наука, члан  
(на предлог Одборничке групе „Ивица 
Дачић-СПС – ПУПС – ЈС)“ 
 

III 
  
 У свему осталом, Решење остаје 
непромењено. 
     

IV 
 Ово Решење доставити 
именованима, Градској изборној комисији 
града Зајечара и објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
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УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог решења допуштена је жалба 
Управном суду у Београду, у року од 24 
часа од доношења решења.  
 
 V бр. 02-59/2017 
 У Зајечару, 24.02.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
   
 
 На основу члана 5. Одлуке о 
суфинансирању програма рада удружења 
(“Сл. лист града Зајечара” бр. 7/11, 54/13, 
21/16 ) и чл..3 и 5 Одлуке о распуштању 
скупштине града Зајечара и образовању 
Привременог органа  града Зајечара 
(Сл.гласникРС бр.10/17) и чл.4 и 
35.Пословника Привременог органа града 
Зајечара (Сл.лист града Зајечара бр.5/17) 
Привремени орган града на седници 
одржаној 24.02.2017. године, донео је 

 
 

  РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ  

КОНКУРСА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА - 

-ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА 
 
 

  I 
Даје се сагласност на текст Конкурса  за 
расподелу средстава за суфинансирање 
пројеката -програма рада удружења.  
Текст конкурса саставни је део овог 
решења. 
 

II 
Ово решење ступа на снагу даном 
доношења и биће објављено у 
''Службеном листу града Зајечара''. 

 
V  Број 02-57/2017 
У Зајечару, 24.02.2017.год. 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 На основу члана 5. Одлуке о 
суфинансирању програма рада удружења 
(“Сл. лист града Зајечара” бр. 7/11, 54/13, 
21/16 ),и чл.3 и 5 Одлуке о распуштању 
скупштине града Зајечара и образовању 
Привременог органа  града Зајечара 
(Сл.гласникРС бр.10/17) и чл.4 и 
35.Пословника Привременог органа града 
Зајечара (Сл.лист града Зајечара бр.5/17) 
Привремени орган града Зајечара 
расписује  
 

К О Н К У Р С 
за расподелу средстава за 

суфинансирање проjеката - програма 
рада удружења 

 
I  

 Расписује се конкурс за доделу 
средстава из буџета града Зајечара за 
2017. годину, за суфинансирање проjеката 
- програма рада удружења, предвиђених у 
разделу 2. - Градоначелник и помоћници 
Градоначелника: 

1. Апропријација 65/0, ф-ја 090, економ-
ска класификација 481000 -  Подршка 
социо хуманитарним организацијама 

2. Апропријација  74/0, ф-ја 820, економ-
ска класификација 481000- дотације 
невладиним организацијама ,развој 
културе  

3. Апропријација  75/0,Ф-ја 840, економ-
ска класификација 481000- Верске 
заједнице 

4. Апропријација  80/0, Ф-ја 860, економ-
ска класификација 481000- удружења 
која подржавају програме младих  

5. Апропријација  52/1 Ф-ја 540, економ-
ска класификација 481000- Удружења 
за заштиту животне средине  

 
II  

 Право учешћа на конкурс за 
доделу средстава за суфинансирање 
програма рада,  имају удружења која су 
регистрована у складу са Законом о 
удружењима и имају седиште на 
територији града Зајечара, под условом 
да реализују активности од јавног 
интереса за потребе грађана града 
Зајечара и да њихова делатност није 
политичке природе. 
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III 

 Средства за расподелу удруже-
њима по овом конкурсу, опредељују се 
уследећим износима:  

- Дотације Социо хуманитарним органи-
зацијама, удружењима из области бора-
чко инвалидске заштите, програма зашти-
те људских права и осталим удружењима  
у износу од                2.080.000,00 динара, 

- Унапређење система очувања и пред-
стављања културно историјског наслеђа                                      
                                    1.600.000,00 динара, 
- Верске заједнице    2.000.000,00  динара 

- Дотације невладиним организацијама, 
млади                             240.000,00  динара 

- Дотације невладиним организацијама, 
Удружења за заштиту животне средине                    
                                          80.000,00 динара  

 
IV 

 Пројекат или програм којим 
корисници  конкуришу за средства 
садржи: 
 

1. Назив пројекта (садржина програм-
ских активности за текућу годину), 

2. Циљеве пројекта (програма), 
3. Опис пројектних, односно програм-

ских  активности, 
4. Очекиване резултате пројекта 

(програма), 
5. Начин праћења пројекта  (прог-

рама), 
6. Буџет пројекта (програма), са 

назнаком који трошкови се 
обезбеђују из других извора. 

7. Област за коју се конкурише 
 

V 
 Уз пројекат или програм, потребна 
документација за конкурисање је: кратак 
преглед реализованих пројеката, одлука 
управног одбора да се конкурише за 
суфинансирање програма, завршни рачун 
удружења за претходну годину, изјава о 
броју учесника у пројекту и броју дирек-
тних корисника пројекта и рачун 
удружења. Удружења могу поднети само 
један пројекат из једне области, а могу 
конкурисати у више области.  
 

VI 
 Основни критериjуми за доделу  
средстава кориснику су: 

- да је регистрован у складу са Законом 
о удружењима, 

- да је са успехом реализовао одобрене 
програме из претходних година и да је 
поднео детаљан извештај о њиховој 
реализацији, са доказима о наменском 
трошењу добијених средстава, 

- да је пројекат (програм) усмерен 
према већем броју корисника, 

- да предвиђене активности нису већ 
реализоване, 

- да пројекат (програм) може да се 
претежно реализује у текућој години, 

- да постоје оправдани разлози за 
спровођење предвиђених активности,  

- да постоји сразмера буџета пројеката 
(програма) и активности садржаних у 
пројекату (програму). 

 
VII 

 Пријаве са пројектима заинтере-
сована удружења могу предати на 
писарници Градске управе Зајечар 
(Градски информативно - услужни центар) 
или послати поштом на адресу: Градска 
управа Зајечар, ул.Трг ослобођења бр. 1, 
19000 Зајечар, са напоменом: “По 
конкурсу за суфинансирање проjеката 
удружења - за Комисију”. 
 Конкурс се објављује у листу 
"Тимок", на локалној телевизији, на 
огласној табли Градске управе Зајечар и 
на званичном сајту града Зајечара.  
 Рок за подношење пријава са 
пројектима је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у листу “Тимок”. 

 Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 

 

VIII 
 Комисија  за расподелу средстава 
удружењима је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс, изврши избор 
пројеката (програма), сачини Предлог за 
доделу средстава и достави га 
Привременом органу. 
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 На основу предлога Комисије, 
Привремени орган  града Зајечара доноси 
Решење о одобравању пројеката (прог-
рама) и додели средстава корисницима. 
 Додељена средства  преносе се 
корисницима на основу Уговора о 
реализацији пројекта (програма), који 
закључује Председник привременог 
органа  са корисником коме је одобрено 
суфинансирање пројекта (програма). 
 
 Резултати конкурса биће 
обjављени на званичном сајту града 
Зајечара и на огласној табли Градске 
управе Зајечар, а подносиоци приjава ће 
писменим путем бити обавештени о 
резултатима конкурса. 

 Додатне информациjе се могу 
добити на телефон 019 444-726 

 
V број 02-57/2017-1 
У Зајечару, 24.02.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
   
 
 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), чл. 
3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине 
града Зајечара и образовању Привре-
меног органа града Зајечара ("Сл. гласник 
РС“ бр. 10/17) и чл. 4. и 35. Пословника 
Привременог органа града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 5/17), Привре-
мени орган града Зајечара, на седници 
одржаној дана 24.02.2017. године, донео 
је   
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА  

        ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 
''ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ'' У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 Давор Марушић, дипломирани 
журналиста, именује се на функцију 
управника Позоришта Тимочке крајине 
''Зоран Радмиловић'' у Зајечару. 
 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 34. став 2. Закона о 
култури и чланом 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 35. истог закона прописано 
је да да се директор установе, чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, 
именује на основу претходно спроведеног 
конкурса, на период од четири године и 
може бити поново именован. Јавни 
конкурс расписује и спроводи управни 
одбор установе, а након завршетка јавног 
конкурса, управни одбор је дужан да, у 
року од 30 дана, изврши избор кандидата 
и предлог достави оснивачу. 
 Позориште Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару, је спровело 
законом и Статутом утврђени поступак за 
избор управника и својим актом број 48 од  
01.02.2017. године, доставило предлог 
оснивачу да се за управника Позоришта 
Тимочке крајине ''Зоран Радмиловић'' у 
Зајечару именује досадашњи в.д. 
управник Давор Марушић, који је био  
једини  учесник на конкурсу, јер у потпу-
ности испуњава прописане услове 
утврђене у Статуту ове Установе.  
 Давор Марушић је рођен 

16.05.1960. године у Зеници. Основну и 

средњу школу завршио је у Сарајеву као и 

Факултет политичких наука, на одсеку за 

журналистику. Од 1987. године ради као 

новинар на програмима Радио Сарајево 

202, Други програм Радио Сарајева и 

Aктуелно-информативном програму Теле-

визије Сарајево. Од 1991. године ради у 

Дописништву Радио-телевизије Србије, а 

од 1995. године запошљава се у Тимочкој 

телевизији, касније Радио-телевизији 

Зајечар, где остаје до 2010. године. Од 

прве године рада на РТЗ радио је на свим 

пословима неопходним за реализацију и 

организацију програма. Пословима уред-

ника информативног програма, музичког 

програма, филмског програма, организа-

тора и продуцента емисија попут Днев-

ника Радио-телевизије Зајечар, Отворено 

говорећи, Арт галери, Умеће живљења. Уз 

то, неколико година је радио и као 
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дописник Радио-телевизије Бор, а пов-

ремено и листа Политика. Реализовао је и 

продуцирао бројне емисије из области 

културе и уметности, од којих су неке 

постале заштитни знак куће у којој је 

најдуже радио. Од 2012. године ради у 

Позоришту Тимочке крајине „Зоран Рад-

миловић“ као сарадник за пропаганду, 

архивиста и документариста. Од јануара 

2016. године је вршио дужност управника 

Позоришта Тимочке крајине „Зоран 

Радмиловић“. 

 Имајући у виду напред наведено, 

као и да је у досадашњем раду Давор 

Марушић показао добре резултате, 

Градско веће града Зајечара је утврдило 

предлог овог решења и предложило 

Скупштини града Зајечара да донесе 

решење као у диспозитиву. 

 Сходно напред наведеном, а на 

основу овлашћења из прописа, 

Скупштина града Зајечара одлучила је 

као у диспозитиву овог решења.  

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити: именованом, 

Позоришту Тимочке крајине ''Зоран 

Радмиловић'' у Зајечару ,Одељењу за 

локални економски развој,привреду и 

друштвене делатности и архиви . 

 

 

V бр. 02-58/2017 

У Зајечару, 24.02.2017. године 

 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

 
 
 
 

   На основу чланова 2. и 4. Закона о 
комуналним делатностима ("Службени 
гласник РС" бр. 88/11 и 104/16), члана 21. 
став 1. Закона о јавној својини ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014,104/2016 - др. закон и 108/2016), 
у вези одредаба Међународног 
рачуноводственог стандарда МРС 11 ("Сл. 
гласник РС", бр. 35/2014), чланова 3. и 5. 
Одлуке о распуштању Скупштине града 
Зајечара и образовању Привременог 
органа града Зајечара ("Сл. гласник РС“ 
бр. 10/17) и чл. 4. и 35. Пословника 
Привременог органа града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 5/17), 
Привремени орган града Зајечара, дана  
24.02.2017. године, донео је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о поверавању ЈАВНЕ ГАРАЖЕ у улици 

Моравској у Зајечару 
Јавном комуналном предузећу 

“Хигијена Зајечар” Зајечар 
                                                 

I 
 
 ПОВЕРАВА СЕ право коришћења, 
управљања и одржавања ЈАВНЕ 
ГАРАЖЕ према стандардима Европске 
уније, спратности П+плато, укупне бруто 
грађевинске површине 10.316,62 м² и 
укупне нето корисне површине од 
10.097,00 м², у улици Моравској у Зајечару, 
на кп.бр. 8931/8, 8931/9, 8931/10, 8931/11, 
8931/12 и 8931/13 КО Зајечар Јавном 
комуналном предузећу “Хигијена Зајечар” 
Зајечар, на неодређено време, без 
накнаде, ради обављања делатности за 
коју је основано. 
 

II 
 
  Јавно комунално предузећe 
“Хигијена Зајечар” Зајечар, има право да 
поверено средство у јавној својини града 
Зајечара из претходне тачке овог Решења 
користи ради обављања послова из своје 
редовне делатности, као делатности од 
општег интереса, у складу са Оснивачким 
актом, као и да њиме управља у смислу 
одржавања, обнављања и унапређивања, 
уз извршавање законских и других 
обавеза. 
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III 

   

 Јавно комунално предузећe 

“Хигијена Зајечар” Зајечар може отпочети 

са комерцијалном експлоатацијом објекта 

из тачке I овог Решења искључиво по 

прибављању употребне дозволе издате 

од стране надлежног органа. 

 

IV 

  

 На основу овог Решења биће 

закључен Уговор између Града Зајечара и 

Јавног комуналног предузећа “Хигијена 

Зајечар” Зајечар, којим ће бити ближе 

регулисана међусобна права и обавезе. 

 

V 

 

 Решење објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

 

V бр. 036-1/2017 

у Зајечару, 24.02.2017. године 

     

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                   

Председник 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

 На основу члана 3. и 5. Одлуке о 

распуштању Скупштине града Зајечара и 

образовању Привременог органа града 

Зајечара ("Сл. гласник РС“ бр. 10/17), чл. 

4. и 35. Пословника Привременог органа 

града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 

бр. 5/17) и члана 6. Одлуке о оснивању 

Буџетског Фонда за подстицање рађања 

деце ("Сл.лист града Зајечара",бр.40/16), 

Привремени орган града Зајечара, на 

седници одржаној 24.02.2017. године, 

донео је  

 
 
 
 
 

ПРОГРАМ  

за спровођење мера за подстицање 

рађања деце на територији града 

Зајечара 
 

  I   У оквиру рада Буџетског Фонда 

за подстицање рађања деце, на 
територији града Зајечара, за 2017. 

годину, планиране су следеће активности: 

  
 1. Разматрање могућности за 

доделу финансијских средстава за лече-

ње стерилитета и вантелесну оплодњу и 

одређивање висине средстава за те 
намене; 

 

 2. Расписивање Конкурса за 
доделу финансијских средстава за лече-

ње стерилитета и вантелесну оплодњу, 

разматрање приспелих пријава и 
доношење одлуке о расподели средстава 

Фонда;  

 
 3. Континуирани рад на промоцији, 

ширењу знања и информисању о демо-

графској ситуацији у Зајечару и шире 
(округ, регион, Србија), преко медија за 

масовно информисање грађана и на 

други начин (стручни састанци, трибине и 
сл.); 

 

 4. Предлагање мера оснивачу 
Фонда за проширење активности и 

обезбеђивање финансијских и других 

средстава за реализацију тих активности; 
 

 5.  Утврђивање потреба парова у 

вези стварања могућности за рађање 

већег броја деце од постојећег и избор 
приоритета потреба Фонда; 

 

 6.  Организовање трибине о трен-
довима кретања, структуре становништва 

и перспективе даљег развоја, ради 

упознавања становништва са демограф-
ском ситуацијом. 
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 7.  Друге активности у складу са 
циљевима Фонда, а на основу 
Пословника о раду Комисије за 
подстицање рађања деце (финансијска и 
друге врсте помоћи породицама за 
лечење тешко болесне деце, нарочито за 
лечење деце од: дијабетеса, леукемије, 
срчаних обољења, тумора, карцинома, 
мултиплекссклерозе, тешких обољења 
бубрега и сл.). 
 
 

 II   Овај програм објавити и 
Службеном листу града Зајечара. 
 
V број: 02-56/2017 
У Зајечару, 24.02.2017. године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
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