
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
1. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. Закон), члана члана 3. и 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине града Зајечара и 
образовању Привременог органа града 
Зајечара ("Сл. гласник РС“ бр. 10/17) и 
члана 4. и 35. Пословника Привременог 
органа града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.5/2017), у вези са чланом 6. 
став 2. Правилника о заједничким крите-
ријумима и стандардима за успостав-
љање, функционисање и извештавање о 
систему финансијског управљања и 
контроле у јавном сектору ("Сл. гласник 
РС", бр. 99/2011 и 106/2013), Привремени 
орган града Зајечара, на седници 
одржаној 05.04.2017.  године, донео је 
 
 

О Д Л У К У 
о приступању процесу израде 

Стратегије управљања ризицима града 
Зајечара  за период од 2017-2022. 

године 
 

Члан 1. 
 
 Град Зајечар приступа процесу 
израде Стратегије управљања ризицима 
града Зајечара за период од 2017- 2022. 
године. 
  

Члан 2. 
 
 Сврха израде Стратегије управ-
љања ризицима града Зајечара за период 
2017. до 2022. године је побољшање 
могућности остваривања стратешких и 
оперативних циљева града Зајечара кроз 
управљање ризицима и стварање 
окружења које доприноси побољшању 
квалитета, сврсисходности и резултатима 
свих активности на свим нивоима.  

 
 

Члан 3. 
 

 Циљеви израде Стратегије управ-
љања ризицима града Зајечара за период 
2017. до 2022. године су: успостављање 
радног окружења које ће давати подршку 
успостављању процеса управљања ризи-
цима; побољшање ефикасности управља-
ња ризицима у граду Зајечару; 
омогућавање да се стекну и побољшају 
вештине управљања ризицима; обједиња-
вање и интегрисање управљања ризици-
ма у граду Зајечару;  осигуравање да 
управљање ризицима обухвати сва под-
ручја ризика;  успостављање активности 
на ефикаснијој комуникацији о ризицима; 
обезбеђивање управљања ризицима у 
складу са Стратегијом развоја интерне 
финансијске контроле у јавном сектору у 
Републици Србији и Правилником о 
заједничким критеријумима и стандарди-
ма за успостављање, функционисање и 
извештавање о систему финансијског 
управљања и контроле у јавном сектору.  
 

Члан 4. 
 
 Ради спровођења ове Одлуке, 
Привремени орган града Зајечара ће, у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, образовати и именовати 
Комисију за израду Стратегије управља-
ња ризицима града Зајечара за период од 
2017- 2022.године. 
  

 Члан 5. 
 

 Административну и техничку под-
ршку Радном тиму у процесу израде 
Стратегије управљања ризицима града 
Зајечара за период од 2017- 2022. године 
ће пружити Одељење за локални еко-
номски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара. 
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Члан 6. 
 

 Рок за израду предлога Стратегије 
управљања ризицима града Зајечара за 
период од 2017- 2022. године је 3 (три) 
месеца од дана ступања на снагу ове 
Одлуке.    
 

Члан 7. 

Средства за праћење процеса и 
израду Стратегије обезбедиће се из 
буџета града, донација и других извора. 

Члан 8. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара” 
 
V број: 011-15/2017 
У Зајечару, 05.04.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
   
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
1. и 32. став 1. тачка 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - 
др. Закон), члана 3. и 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине града Зајечара и 
образовању Привременог органа града 
Зајечара ("Сл. гласник РС“ бр. 10/17) и 
члана 4. и 35. Пословника Привременог 
органа града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.5/2017), Привремени орган 
града Зајечара, на седници одржаној 
05.04.2017.  године, донео је 
 

О Д Л У К У 
о приступању процесу израде 

Стратегије за ИТ сектор града Зајечара  
за период од 2017-2022. године 

 
Члан 1. 

 
 Град Зајечар приступа процесу 
израде Стратегије за ИТ сектор града 
Зајечара за период од 2017- 2022.године. 

Члан 2. 
 
 Ради спровођења ове Одлуке и 
израде Стратегије за ИТ сектор града 
Зајечара за период од 2017- 2022.године, 
Привремени орган града Зајечара ће, у 
року од 30 дана од дана ступања на снагу 
ове одлуке, образовати Радни тим за 
израду Стратегије.   
 

Члан 3. 
 

 Административну и техничку 
подршку Радном тиму у процесу израде 
Стратегије а ИТ сектор града Зајечара за 
период од 2017- 2022. године ће пружити 
Одељење за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара. 
 

Члан 4. 
  
 Рок за израду предлога Стратегије 
је 3 (три) месеца од дана ступања на 
снагу ове Одлуке.    
 

 Члан 5. 
 

 Средства за праћење процеса и 
израду Стратегије обезбедиће се из 
буџета града, донација и других извора. 
 

Члан 6. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара” 
 
 
V број: 011-14/2017 
У Зајечару, 05.04.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК    

Велимир Огњеновић, с.р. 
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 На основу члана 2. став 1. тачке 4, 
тачке 5. и тачке 11. Одлуке о социјалној 
заштити грађана на територији града 
Зајечара („Службени лист града Зајечар“ 
бр. 31/13 и 3/16) , члана 14. став 1. тачка 
18. Статута Града Зајечара („Службени 
лист Града Зајечара“ бр.1/08 и 20/09 ) и 
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
града Зајечара и образовању Привре-
меног органа града Зајечара („Сл. 
Гласник РС“ бр. 10/2017) и члана 4. и 
члана 35. Пословника привременог орга-
на града Зајечара („Службени лист Града 
Зајечара“ бр.5/2017) Привремени орган 
Града Зајечара, на седници одржаној 
05.04.2017.године доноси 
 
 
ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ  ЕКОНОМСКЕ 

ЦЕНЕ УСЛУГЕ   ЗА   2017. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Овом  Одлуком утврђује се 
економска цена услуга социјалне заштите 
на месечном нивоу:  

 
1) услуга Помоћи у кући, 
2) услуга Социјалног становања у зашти-

ћеним условима, 
3) услуга Клубова за старија лица, 
 
које се пружају од стане Центра за 
социјални рад „Зајечар“ у Зајечару – 
пружаоца услуга, на основу Одлуке о 
социјалној заштити грађана на територији 
града Зајечара(„Службени лист града 
Зајечар“ бр. 31/13 и 3/16), Предлога еко-
номске цене услуга достављеног од 
стране пружаоца услуга за 2017. годину и 
Правилника о методологији утврђивања 
цене услуга социјалне заштите. 
 

Члан 2. 
 

УСЛУГА ПОМОЋИ У КУЋИ 
 

Просечна месечна економска цена 
услуге Помоћи у кући износи 1.245.000,00   
динара. 
 

 Члан 3. 
 
УСЛУГА СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА У 

ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА 
 

Просечна месечна економска цена 
услуге Социјалног становања у зашти-
ћеним условима износи 190.000,00   
динара. 
 

Члан 4. 
 
УСЛУГА КЛУБОВА ЗА СТАРИЈА ЛИЦА 

 
Просечна месечна економска цена 

услуге Клубова за старија лица износи 
165.000,00   динара. 
 

Члан 5. 
 

Одлуку доставити Центру за 
социјални рад „Зајечар“ у Зајечару, 
пружаоцу услуга, Одељењу за привредну 
и друштвену делатност Градске управе 
Града Зајечара, Одељењу за  финансије 
и архиви. 
 

Члан 6. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у Службеном листу 
града Зајечара.  

 
 
V број: 38-1/2017 
У Зајечару, 05.04.2017. године 
 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић, с.р.  
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 На основу члана 2. став 1. тачке 4, 
тачке 5. и тачке 11. Одлуке о социјалној 
заштити грађана на територији града 
Зајечара („Службени лист града Зајечар“ 
бр. 31/13 и 3/16) , члана 14. став 1. тачка 
18. Статута Града Зајечара („Службени 
лист Града Зајечара“ бр.1/08 и 20/09 ) и 
члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине 
града Зајечара и образовању Привре-
меног органа града Зајечара („Сл. 
Гласник РС“ бр.10/2017) и члана 4. и 
члана 35. Пословника привременог 
органа града Зајечара („Службени лист 
Града Зајечара“ бр.5/2017) Привремени 
орган града Зајечара на седници одржаној 
дана 05.04.2017. године доноси : 

 
 

ПРАВИЛНИК 
 О МЕТОДОЛОГИЈИ УТВРЂИВАЊА 

ЦЕНЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

Члан 1. 
 

Методологија формирања цене услуга 
јесте документ у коме се наводе  мерила 
и критеријуми који одређују структуру 
трошкова социјалних услуга и то: 

 
1) услуге Помоћи у кући, 
2) услуга Социјалног становања у 

заштићеним условима, 
3) услуга Клубова за старија лица. 
 
Сврха овог  документа је да се њиме 

обезбеди информација о очекиваној цени 
услуга на основу које Одељење за 
финансије може да алоцира потребна 
средства за обезбеђење услуга.   
 Цена услуге је основица према 
којој се одређује и врши наплата 
суфинансирања корисника услуга. 
  

Члан 2. 
 

 Овим документом утврђују се 
критеријуми и мерила за утврђивање цене 
услуга: помоћи у кући, социјалног стано-
вања у заштићеним условима и клубова 
за старија лица, које се сматрају дневним 
услугама у заједници и утврђене су Одлу-
ком о социјалној заштити грађана на 
територији града Зајечара („Службени 

лист града Зајечар“ бр. 31/13 и 3/16), које 
су поверене Центру за социјални рад 
„Зајечар“ у Зајечару – пружаоцу услуга. 

 
Члан 3. 

 
 Средства за финансирање  пружа-
ња услуге  Помоћи у кући, Социјалног 
становања у заштићеним условима и 
Услуге Клубова за старе, обезбеђује се у 
Буџету Града Зајечара, учешћа корисника 
и његових сродника, обавезних на 
издржавање и из других извора.  
   
 
ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ 
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 
Члан 4. 

 
Елементи за утврђивање цене услуге 

социјалне заштите су :  
 
1) трошкови рада 
2) материјални трошкови. 
 
   Трошкови су подељени по елемен-

тима из претходног става, у складу са 
јединственим контним планом који важи 
за пружаоца услуге социјалне заштите. 
 

Члан 5. 
 

 1. Трошкови рада обухватају: 
плате и обавезне доприносе на терет 
послодавца за социјално осигурање који 
су дефинисани законом којим се уређује 
систем плата у јавном сектору, порез на 
плате и друге трошкове радне снаге, као 
што је годишњи одмор, накнада трошкова 
превоза на посао и са посла, отпремнине, 
солидарна помоћ у складу са законом и 
колективним уговором и других прописа 
којима се уређује стандард за пружање 
услуге социјалне заштите. 

 2. Трошкови рада утврђују се на 
основу: 

• броја пружалаца услуге, као што 
је дефинисано Правилником о 
минималним стандардима за 
лиценцирање услуга из система 
социјалне заштите, којим се уре-
ђује стандард за пружање услуга 
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социјалне заштите, и на основу 
Одлуке Града Зајечара о 
оснивању Центра за социјални 
рад „Зајечар“ у Зајечару,  

• Правилника о систематизацији 
радних места Центра за соци-
јални рад „Зајечар“ у Зајечару  и 
сагласности надлежног Мини-
старства и надлежног органа 
Града Зајечара, као оснивача 
Центра за социјални рад „Заје-
чар“ у Зајечару, пружаоца услуга 
социјалне заштите, 

• Посебни Колективни уговор за 
социјалну заштиту у Републици 
Србији, Закон о систему плата 
запослених у јавном сектору и 
други подзаконски акти као што 
је Уредба о коефицијентима за 
обрачун плата у систему соци-
јалне заштите, 

• Остали прописи и акти који 
обезбеђују плате пружалаца 
услуга, 

• Допринос послодавца за соци-
јално осигурање и пореза на 
зараде узимају се у обзир као 
трошак по стопама предвиђеним 
законом и прописом на основу 
њега. 

 
Члан 6. 

 
 Материјални трошкови су: стални 
трошкови, услуге по уговору и трошкови 
материјала, који су потребни за пружање 
услуга на основу Закона о социјалној 
заштити, Одлуке о социјалној заштити 
грађана Града Зајечара и других прописа 
којима се уређује финансијско пословање.   
 

Члан 7. 
 

 Цене услуга социјалне заштите 
обезбеђује се на основу пројектованих 
просечних месечних трошкова за текућу 
годину – елемената цене по јединици 
услуга.  
 
 
 

 Предлог цена социјалних услуга 
утврђује пружалац услуга на Обрасцу број 
1, који је саставни део овог документа и 
доставља га оснивачу на сагласност. 
Након добијене сагласности оснивач је у 
обавези да утврди актом просечну 
месечну цену услуга из система социјалне 
заштите и проследи пружаоцу услуга сву 
потребну документацију. 
 

Члан 8. 
 

Овај Правилник ступа на снагу 
даном објављивања у Службеном листу 
града Зајечара.  

 
 
V број: 110-19/2017 
У Зајечару, 05.04.2017. године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Председник  
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 
 На основу члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11 и 99/11) и чл. 4. и 35. 
Пословника Привременог органа града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
5/17),  Привремени орган града Зајечара, 
на седници одржаној дана 05.04.2017. 
године, донео је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА  
УСТАНОВЕ ГИТАРИЈАДА ЗАЈЕЧАР  У 
ЛИКВИДАЦИЈИ  ЗА 2016. ГОДИНУ  

 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Установе Гитаријада Зајечар у 
ликвидацији за 2016. годину, који је 
саставни део овог Решења. 
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II 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
V бр. 02-100/2017 
У Зајечару, 05.04.2017. године 
 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

   
 ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
   
 
 На основу члана 44. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007 и 83/2014 – 
др.закон) и и чл. 4. и 35. Пословника 
Привременог органа града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 5/17),  
Привремени орган града Зајечара, на 
седници одржаној дана 05.04.2017. 
године, донео је  
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
о допуни Правилника о организацији и 
систематизацији послова у Матичној 
библиотеци „Светозар Марковић“ у 
Зајечару број: 193 од 09. 03.2017. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

III 
 

 Решење доставити Матичној 
библиотеци „Светозар Марковић“ у 
Зајечару и архиви. 
 
V број: 02-101/2017 
У Зајечару, дана 05.04.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 
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