
 
На основу члана 79. и члана 92. 

Закона о буџетском систему („Сл. Гласник 
РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исп, 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члана 32. 
став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“ број 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон), чл.3. 
Одлуке о распуштању Скупштине града 
Зајечара и образовању Привременог 
органа града Зајечара („Сл. гласник РС“ 
број 10/2017) и члана 4. и 35. Пословника 
Привремеог органа града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ број 5/17) Привреме-
ни орган града Зајечара на седници 
одржаној дана 27.04.2017. године доноси  
 
 

ОДЛУКУ 
 О АНГАЖОВАЊУ  ЕКСТЕРНОГ 

РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА  

БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2016. 
ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

Град Зајечар ће ангажовати 
екстерног ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Зајечара за 2016. годину. 

 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 

 
 

V број 011-16/2017 
Зајечар, 27.04.2017. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р.  
 

 На основу чл. 99. став 19. и 20. 
Закона о планирању и изградњи (“Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 
- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
13214 и 145/14), чл. 29. став 4. Закона о 
јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), 
чл. 3. став 1. тач. 1. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писме-
них понуда (“Сл. гласник РС” бр. 24/12, 
48/15 и 99/15), чл. 9.,10. и 27. Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини 
Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ 
бр. 16/14), чл. 3. и 5. Одлуке о распуш-
тању Скупштине града Зајечара и образо-
вању 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, 
на седници одржаној дана 27.04.2017. 
године, донео је  

 
 

О Д Л У К У 
о прибављању грађевинског 

земљишта у корист Града Зајечара,  
непосредном погодбом, уз накнаду,  
ради изградње улице Хомољске у 

Зајечару 
 

 
Члан 1. 

 
 ПРИБАВЉА СЕ у корист Града 
Зајечара, непосредном погодбом, уз нак-
наду према процењеној тржишној вред-
ности, неизграђено грађевинско земљиш-
те и то:  
 - део кп. бр. 6394/8 КО Зајечар, 
потес Хомољска, њива II класе у пов. од 
214 м², у следећим мерама и границама: 
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северно у дужини од 25,88 м до 
преосталог дела парцеле, источно у 
дужини од 8,25 м до кп. бр. 6394/6, јужно у 
дужини од 27,64 м до кп.бр. 6394/20 и 
6394/23 и западно у дужини од 7,91 м до 
преосталог дела парцеле 6394/8, уписане 
у Лист непокретности бр. 18139 КО 
Зајечар РГЗ - Службе за катастар 
непокретности у Зајечару као земљиште у 
државној својини, са правом коришћења 
Андрејевић Радомира из Зајечара, ул. 7. 
септембра бр. 22, у обиму удела од 
4110/4177 и Андрејевић Љубише из 
Зајечара, ул. 7. септембра бр. 22, у обиму 
удела од 67/4177. 
 

Члан 2. 
 
 Сходно одредбама 29. став 4. За-
кона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 
108/16), члана 3. став 1. тач. 1. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непо-
кретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда  (“Сл. гласник РС” бр. 
24/12, 48/15 и 99/15) и чл. 5. и 10. Одлуке 
о надлежностима у поступку прибављања 
и располагања стварима у јавној својини 
Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ 
бр. 16/14), Привремени орган града Заје-
чара донео је Закључак V бр. 463-13/2017 
од 27.04.2017. године, о покретању пос-
тупка прибављања грађевинског земљиш-
та у корист Града Зајечара, непосредном 
погодбом, уз накнаду, ради изградње ули-
це Хомољске у Зајечару.  
 

Члан 3. 
 

 Сврха прибављања непокретности 
из члана 1. ове Одлуке у јавну својину 
Града Зајечара је регулисање имовинско 
правних односа, у циљу наставка започе-
те изградње улице Хомољске, у насељу 
„Оскоруша“ Зајечару и решавања пробле-
ма грађана овог дела града за обезбе-
ђење приступа до њихових парцела и 
раније изграђених објеката. 
 Корисник земљишта, Андрејевић 
Радомир из Зајечара, је сагласан да 
земљиште из чл. 1. ове Одлуке уступи на 

коришћење Граду Зајечару, уз накнаду 
према процењеној тржишној вредности 
грађевинског земљишта, утврђену од 
стране Пореске управе - Филијала За-
јечар у износу од 401,46 дин/м², што за 
површину од 214 м² укупно износи 
89.122,44 динара и накнаду за трајне 
засаде према процени овлашћеног суд-
ског вештака Ненада Милутиновића из 
Зајечара од 06.04.2017. године, у  износу 
од 51.000,00 динара, што по оба основа 
укупно износи 140.122,44 динара, као и 
да му се наведена накнада исплати у року 
од 90 дана од дана закључења и овере 
Уговора, у три једнаке месечне рате.  
 

Члан 3. 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ председник 
Привременог органа града Зајечара, 
Велимир Огњеновић, да у року од 30 дана 
од дана коначности ове Одлуке, у име 
Града Зајечара, закључи са Андрејевић 
Радомиром из Зајечара Уговор о прибав-
љању грађевинског земљишта у корист 
Града Зајечара, непосредном погодбом, 
уз накнаду, којим ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе.  
 

Члан 4. 
  
 Ова Одлука је коначна, а против 
исте се може покренути управни спор, 
тужбом код Управног суда у Београду, у 
року од 30 дана од дана пријема.  
 Одлуку објавити у „Сл. листу града 
Зајечара“ и доставити: Андрејевић 
Радомиру из Зајечара, Правобранилаш-
тву града Зајечара и надлежном 
Одељењу Градске управе града Зајечара. 
 
 

V бр. 463-14/2017 
У Зајечару, 27.04.2017. 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 чл. 54. став 1. Закона о 

добробити животиња (Сл.гласник РС”, 

бр.41/2009), чл. 20. став 1. тач. 26. Закона 

о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС", 

бр.129/07), чл. 3. и 5. Одлуке о распуш-

тању Скупштине града Зајечара и образо-

вању 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), у вези са чл. 14. став 1. тач. 28. 

Статута града Зајечара ("Сл. лист града 

Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 

22/14 и 8/16), Привремени орган града 

Зајечара, на седници одржаној дана 

27.04.2017. године, донео је      

 

 

ПРОГРАМ КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА 

ПОПУЛАЦИЈЕ НАПУШТЕНИХ                         

ПАСА  И МАЧАКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                 

                  

I. Овим Програмом уређује се контрола и 

смањење популације напуштених паса и 

мачака на територији Града Зајечара (у 

даљем тексту: Град) према специфич-

ности средине.  

 

II. Велики број напуштених паса и мачака 

на територији Града у највећој мери 

представља последицу понашања влас-

ника, грађана и природне репродукције. 

Тачан број напуштених паса и мачака је 

веома тешко одредити, јер постоји велики 

број власника паса или мачака који своје 

кућне љубимце свесно или несвесно 

пуштају без контроле, што доприноси 

повећању њихове репродукције.   

У циљу решавања проблема напуштених 

паса и мачака неопходно је остварити 

потпуну сарадњу надлежног министар-

ства, Града, јавних комуналних и других 

јавних предузећа на територији Града, 

ветеринарских служби и удружења за 

заштиту животиња и грађана.  

 

 

 

III. Циљеви доношења овог програма 

су:  

1. социјално-безбедносни - смањење 

напада на грађане као и нарушавања 

јавног реда и мира,  

2. економски - смањење трошкова у 

случају одштетних захтева грађана,  

3. здравствени - спречава се ширење и 

преношење заразних болести, као и 

болести које су заједничке људима и 

животињама (зоонозе),  

4. хигијенско-еколошки - спречава се 

растурање отпада из посуда за 

сакупљање отпада и спречава се прљање 

површина јавне намене,  

5. едукативни - подизање укупне свести 

свих грађана, и  

6. хумани однос према животињама - 

хумано поступање са животињама је мера 

која је у интересу и људи и животиња. 

 

IV. Циљеви утврђени у тачки III. овог 

програма реализоваће се следећим 

мерама:  

1. регистрација и обележавање напуш-

тених паса и мачака,  

2. побољшање услова у Прихватилишту,  

3. стерилизација напуштених паса и 

мачака,  

4. удомљавање,  

5. промовисање одговорног власништва 

над животињама путем медијске кампање  

6. едукација и информисање власника 

или држалаца животиња о особинама и 

потребама животиња и законским 

обавезама власника, односно држалаца 

(едукација и информисање),  

7. поновно хватање, контрола паса и 

мачака и ревакцинација,  

8. евиденција (чиповање) и стерилиза-

ција/кастрација власничких паса и мачака, 

9. друге мере у складу са законом. 

 

ОПИС МЕРА: 

1. Популација напуштених паса и мачака 

повећава се због неадекватног односа 
власника, односно држалаца паса и мача-

ка. С обзиром на то да велики број влас-

ника, односно држалаца паса и мачака 
напушта своје животиње, неопходно је да 
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се спроведе регистрација и обележавање 
ових животиња, као и стимулација влас-

ника, односно држалаца паса и мачака, 

да их обележе и чипују. Одлуком о 
држању домаћих животиња предвидети 

да је власник, односно држалац пса и 
мачке, дужан да их обележи и региструје. 

Грађани, власници, односно држаоци 

паса и мачака, треба да се упознају са 
наведеном обавезом, и то путем средста-

ва јавног информисања, кроз поделу 
обавештења, трибине, едукације у школа-

ма итд. Обележавањем и регистровањем 

паса и мачака стварају се повољнији 
услови за једноставно проналажење 

њихових власника, односно држалаца.  
2. Побољшање услова у прихватилишту 

представља обавезу јединице локалне 

самоуправе да ради на проширивању 
капацитета за смештај напуштених паса и 

мачака. Под побољшањем услова у прих-
ватилишту подразумева се и стално уна-

пређивање односа и третмана збринутих 

паса и мачака. Надаље, подразумева се 
обезбеђивање услова за поступање са 

напуштеним псима и мачкама, у складу са 
савременим принципима, прописима, 

стандардима и начелима, побољшање 

здравственог стања свих паса и мачака у 
Граду, смањење могућности злоупотребе 

паса и мачака, допринос заштити животне 
средине и посредно повећање без-

бедности становништва.  

3. Стерилизација је најефикаснија мера 
којом се смањује популација напуштених 

паса и мачака, регулише бројност 
популације у прихватилиштима, као и 

њихова неконтролисана репродукција.  

4. Удомљавање напуштених паса и 
мачака из прихватилишта је најхуманији 

начин њиховог збрињавања, и том 
приликом жовотиње морају бити 

вакцинисане, стерилисане и обележене.  

5. Промовисање одговорног власништва 
над животињама путем медијске кампање 

обухвата подизање свести грађана и 
власника, односно држалаца животиња, о 

обавезама које повлачи држање животи-

ња. Такође, промовисање одговорног вла-
сништва над животињама путем медијске 

кампање подразумева и утицај на свест 
грађана и власника, односно држалаца 

животиња о битности стерилизације као 
најефикаснијег начина контроле нежеље-

не популације животиња. Промоција 

одговорног власништва врши се како 
путем телевизије и радија, тако и путем 

друштвених мрежа.  
6. Власници, односно држаоци паса и 

мачака, едукацијом и информисањем 

упознају се са особинама и потребама 
паса и мачака, сопственим мотивима 

држања паса и мачака, као и законским 
обавезама власника. 

7. Поновно хватање, контрола и ревакци-

нација паса и мачака у Прихватилишту 
вршиће се једанпут годишње, у складу са 

одредбама Закона о ветеринарству, као и 
у складу са програмом превентивних 

мера Управе за ветерину.  

Послови ревакцинације паса и мачака 
враћених на станиште и паса и мачака у 

Прихватилишту вршиће се у процењеном 
годишњем обиму од 450-500 животиња.  

8. Евиденција (чиповање), стерилизаци-

ја/кастрација власничких паса и мачака 
има за циљ смањење прираштаја напуш-

тених животиња на територији Града, 
односно смањење броја избачених кућних 

љубимаца које неодговорни власници 

након неког времена остављају на улица-
ма Града, чиме повећавају број напуш-

тених животиња, као и да предупреди 
настанак нежељеног потомства власнич-

ких паса и мачака, јер у случајевима доби-

јања нежељеног потомства кућних љуби-
маца то потомство, односно штенад и 

мачићи, углавном заврше на улици, чиме 
се број напуштених животиња увећава. 

 Територија града Зајечара је у 

доњем прилогу подељена на секторе у 
којима је плански потребно извршити 

стерилизацију, и то: 
 

  1. ЦЕНТАР 

  2. ШИРИ ЦЕНТАР 
  3. НАСЕЉЕ „КРАЉЕВИЦА “ 

  4. КОТЛУЈЕВАЦ 1 и 2 
  5. БЕЛИ БРЕГ 

  6. ВЛАЧИЋ 

  7. ШЉИВАРСКИ ПУТ 
  8. КРАЉЕВИЦА 

  9. ПОДЛИВ 
10. ОСТАЛА НАСЕЉА 
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 Акцију стерилизације је потребно 

почети из центра града и концетрично је 

ширити према ободу града (као што је и 

приказано на слици испод) - кренути од 

дела града обележеног бројем 1, а затим 

ширити појас према ширем центру, и 

надаље према осталим насељима. 

 

 

 

 Сваки сектор града мора бити 

детаљно обрађен. Зоохигијенска служба 

ЈКП "Хигијена Зајечар” Зајечар мора да 

води прецизан дневник о боравку у 

одређеном сектору, ситуацији на терену, 

броју животиња и да сарађује са 

грађанима у циљу прикупљања информа-

ција о кретању и понашању животиња. 

 

 
 
 

 

 У сваком сектору потребно је 
обележити просторе у којима се животиње 
контролисано крећу (фабрике и предузе-
ћа, јавне површине око зграда, остале 
ограђене и јавне површине). Неопходно је 
што прецизније одредити број паса у 
сваком сектору.  

 

8а - Стручна тријажа паса 
 
 Тријажу мора обавити стручно 
лице, односно ветеринар, узимајући у об-
зир  тренутно здравствено стање и конди-
цију у којој се животиња налази, као и 
податке о њеном понашању на јавној 
површини, односно на месту где је ухва-
ћена. Јако старе и болесне псе би треба-
ло успавати на хуман начин, уз претходно 

давање довољне количине средстава за 
умирење свакој животињи. Служба Зоохи-
гијене ЈКП-а мора стриктно да се придр-
жава Правилника о начину и методама 
хватања и држања напуштених животиња 
на територији Града Зајечара приликом 
рада са животињама које улазе у програм 
стерилизације. 
  
 
8б - Евиденција о стерилисаним животи-
њама 
 
 Све животиње са којима се поступа 
у овом програму морају бити уведене у 
одговарајућу евиденцију, са прецизним 
описом изгледа, стања у којем се животи-
ња налази, фотографијом и описом пона-
шања. 
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 Све стерилисане животиње морају 

бити обележене микрочипом и вакцини-

сане, у складу са важећим законским 

прописима. 

 После стерилизације мужјаци се на 

изворно станиште враћају после 5 дана, а 

женке после 8-10 дана. 

 

 

8в - Медијска потпора 

 

 Потребно је медијски пропратити 

овакав Програм стерилизације и то 

првенствено због правовременог обаве-

штавања грађана о акцијама које ће се 

спроводити у њиховим насељима тј. 

секторима. Такође је неопходно обавес-

тити јавност о циљу, методологији и 

временском периоду спровођења овог 

Програма. Симултано са спровођењем 

Програма стерилизације потребно је 

јавност обавештавати о законској обавези 

вакцинисања и обележавања животиња, 

како би се временом смањивао обим 

акција овог Програма и како би се у 

одређеном временском периоду спро-

вођења активности стерилизације и обе-

лежавања животиња дошло до контро-

лисане ситуације у целом граду. Тим за 

решавање проблема паса луталица на 

територији Града Зајечара ће, у складу са  

наведеним, координисати медијске насту-

пе, као и објављивање података везаних 

за реализацију Плана и програма стери-

лизације. Свака активност у одређеном 

сектору града мора бити најављена у 

градским недељницима и локалним меди-

јима, како би власници били упозорени на 

неопходност да своје љубимце обележе и 

чувају у затвореним или ограђеним 

просторима. 

 

 

8г - Комисија за решавање проблема паса 

луталица  

 

 Контролу над извршавањем Прог-

рама стерилизације вршила би Комисија 

за решавање проблема паса луталица на 

територији града Зајечара. Ова комисија 

би, такође, водила рачуна о динамици 

спровођења плана и програма, као и о 

свим активностима које се одвијају у 

сваком од наведених сектора. Комисија, 

такође, може извршити одређене корек-

ције програма Плана стерилизације у 

складу са потребама и ситуацијом на 

терену. 

 

 

8д - Временски оквир и обезбеђивање 

средстава за спровођење Програма. 

 

 Реализација овог Програма почи-

ње даном његовог усвајања. Резултати се 

могу очекивати након 3-4 године активне 

примене.  

 У периоду до краја 2017. године 

потребно је започети извршавање Плана 

стерилизације, и то у складу са могућнос-

тима, односно расположивим средствима 

у градском буџету. 

 До краја године требало би стери-

лисати око 200 паса луталица, а сваке 

следеће године од 350-400 животиња, у 

складу са закључком стручне комисије. 

Оваква динамика стерилизације би 

требало да у периоду од 4 године доведе 

до ситуације да већи део паса луталица 

на територији Града буде стерилисан, 

обележен и вакцинисан. 

 Средства за реализацију овог 

плана требало би обезбедити из буџета 

Града Зајечара. 

 Стручна комисија би требало да 

упути захтев органима Града за одобра-

вање средстава на годишњем нивоу за 

планиране активности и планом одређени 

број стерилизација. Средства и услуге у 

испуњавању овог плана могу да пруже и 

друге владине и невладине организације, 

које се могу укључити у одређеним 

фазама његовог спровођења. 

 

9. Друге мере у складу са законом 

подразумевају еутаназију, тј. лишавање 

живота паса и мачака на хуман начин, у 

околностима и на начин предвиђен 
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Законом о добробити животиња, као и 

друге мере које за циљ имају смањење 

популације напуштених паса и мачака.  

Стратегија "ухвати-стерилиши-пусти" је 

метод који је уведен као хумана алтер-

натива еутаназији, а за ограничавање 

бројности популације напуштених паса и 

мачака.  

Светска организација за здравље живо-

тиња (ОИЕ) препоручује да програми 

контроле бројности популације уличних 

животиња морају да се заснивају на хума-

ним методама, пре свега на стерили-

зацији.  

Заступници CNR стратегије истичу да је 

овај метод за ограничавање популације 

напуштених паса и мачака делотворнији 

од лишавања живота, јер када се уклоне 

сви напуштени пси и мачке с једне 

територије, пси и мачке из околних 

области почеће да се насељавају у тој 

области, у којој постоје склоништа и хра-

на, и почеће да се размножавају. С друге 

стране, стерилисани напуштени пси и 

мачке враћени на првобитна станишта не 

могу да се размножавају, чувају терито-

рију и спречавају долазак нестерилисаних 

паса и мачака. Бројност популације може 

да се контролише ако се придошли 

напуштени пси и мачке стерилишу пре 

него што почну да се размножавају.  

 

МЕРЕ КОЈЕ ЈЕ ПОТРЕБНО ХИТНО 

ПРЕДУЗЕТИ: 

 

1. Затражити средства за организовање 

пројекта стерилизације паса луталица 

у сарадњи са организацијама за заш-

титу животиња из иностранства, које 

би стерилисале животиње под најпо-

вољнијим могућим условима. 

2. Обавити процену броја паса луталица 

на територији Града. 

3. Одредити број животиња који је до 

сада стерилисан. 

 

4. Медијски најавити План и програм 
стерилизације - саопштење стручног 
Тима локалним медијима, продукција 
тв-спота који ће најавити овакав план 
и програм стерилизације 

5. Затражити средства за почетак плана 
стерилизације паса (до 200 паса у 
периоду до краја 2017. године) и 
прецизирати начин избора извођача за 
ове активности. 

6. Затражити средства за наставак плана 
стерилизације у 2018. години, и то 
стерилизације 350-400 напуштених 
паса, уз прецизирање поступка за  
избор извођача ових активности. 

 

V. На територији Града послове прикуп-

љања, превоза и збрињавања напуште-

них паса и мачака, њихове тријаже, 

вакцинисања, стерилисања, чиповања и 

поновног пуштања из прихватилишта 

обавља Јавно комунално предузеће 

"Хигијена Зајечар” Зајечар, коме су 

предметни послови поверени.  

VI. Средства за реализацију планираних 

активности у оквиру Програма контроле и 

смањења популације напуштених паса и 

мачака на територији Града Зајечара 

обезбеђују се у буџету Града Зајечара, 

кроз годишњи програм активности и 

услуга из области делатности Јавног 

комуналног предузећа "Хигијена Зајечар” 

Зајечар, од донација и кроз програме и 

акције ресорног министарства Владе 

Републике Србије.  

VII. Овај Програм објавити у "Службеном 

листу Града Зајечара".  

 

V бр. 30-7/2017 

У Зајечару, 27.04.2017. 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 члана 15. став 1. тачка 

12.  и став 2. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – 
одлука УС и 54/2011), а у вези са 
члановима 9. и 10. Закона о јединственом 
бирачком списку (''Службени гласник РС'', 
бр. 104/09 99/11), Градска изборна 
комисија града Зајечара на 26. седници, 
одржаној 20. 04.2017. године, донела је 

 
ОДЛУКУ 

О ОБЈАВЉИВАЊУ КОНАЧНОГ БРОЈА 
БИРАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

1. Коначан број бирача на територији  
града Зајечара, на дан 19. априла 
2017. године у 24,00,  је 53.263. 
 

2. Ову одлуку објавити у ''Службеном 

листу града Зајечара''. 

 

I број 013-18/1 

У Зајечару, 20. 04.2017. године 

 

ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Славка Стојановић, с.р. 

 
. 
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