
 
На основу члана 43.  Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 

54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13 – идпр., 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15 и 99/16), члана 3. Одлуке о распуштању Скупштине града 
Зајечара и образовању Привременог органа града Зајечара ("Службени гасник РС", 
број 10/2017) и члана 4. и 35. Пословника Привременог органа града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 5/2017),  Привремени орган града Зајечара на 
седници одржаној дана 30.05.2017. године, доноси  

 
 

О Д Л У К У 
О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 Приходи и примања,  расходи и издаци буџета Града Зајечара за 2017. годину (у 
даљем тексту: буџет),  састоје се од: 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА  

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) 2.311.547.317,00 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 2.282.709.869.31 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5) 28.837.447.69 

Издаци за набавку финасиске имовине (62) 
(у циљу спровођења јавних политика) 

/ 

Примања од продаје финансијске имовине (92 осим 
9211,9221,9219,9227,9228) 

/ 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ 28.837.447.69 

Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине (921) / 

Примања од задуживања (911) / 

Неутрошена средства из предходних година 690.052.31 

Издаци за отплату главнице дуга (611) 29.527.500,00 

НЕТО ФИНАСИРАЊЕ -28.837.447.69 

 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

 

ОПИС 
Шифра економске 

класификације 
Средства из 

буџета 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

7+8 2.311.547.317.00 

1. Порески приходи 71 971.600.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне           
     добитке (осим самодоприноса) 

711 596.800.000,00 
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    1.2. Самодопринос    711180 / 

    1.3. Порез на имовину 713 241.100.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
    (осим накнада које се користе преко  
    Буџетског фонда), у чему: 

714 103.700.000,00 

   1.5. Остали порески приходи 716 30.000.000,00 

2. Непорески приходи 
(осим накнада које се користе преко Буџетског 
фонда), у чему: 

74 215.565.530,00 

3. Донације 731 + 732 40.596.435,00 

4. Трансфери 733 816.355.352,00 

5. Примања од продаје нефинасијске имовине 8 261.480.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

4+5 2.282.709.869.31 

1. Текући расходи 4 2.087.208.035.31 

   1.1. Расходи за запослене 41 431.508.060.73 

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 903.664.528.58 

   1.3. Отплата камата 44 58.537.241.00 

   1.4. Субвенције 45 108.602.400.00 

   1.5. Социјална заштита из буџета 47 29.232.135.00 

   1.6. Остали расходи 48 + 49 198.207.394.00 

2. Трансфери 463 282.649.303.00 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 195.501.834.00 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 
6211) 

62 
/ 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 

  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 

92 / 

2. Задуживање 91 / 

    2.1. Задуживање код  домаћих кредитора 911 / 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 / 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

  

3. Отплата дуга 61 29.527.500,00 

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 29.527.500,00 

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 / 

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 / 

4. Набавка финансијске имовине 6211 / 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 
Члан 8. 

 
 Број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број 
запослених на неодређено и одређено време и то: 
 

- 185 запослених у локалној администрацији на неодређено време, 

- 17 запослених у локалној администрацији на одређено време, 

- 10 приправника у локалној администрацији, 

- 140 радника у ПУ „Ђулићи“ на неодређено, 

- 1 радник у ПУ „Ђулићи“ на одређено, 

- 21 радник у Народном музеју на неодређено време, 

- 14 радника у Историјском архиву на неодређено време, 

- 24 радника у Матичној библиотеци на неодређено време,   

- 38 радника у Позоришту на неодређено време, 

- 3 радника у Позоришту на одређено време, 

- 16 радника у Установи „Цекит“ на неодређено време, 

- 1 радника у Установи „Цекит“ на одређено време, 

- 9 радника у Установи „Облутак“ на неодређено време, 

У наведени број запослених на неодређено време улазе и постављена лица на 
местима директора установа. 
 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

 
 За извршење ове Одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара. 
 Наредбодавац за  извршавање буџета  у целини и по финансијским плановима 
је  Градоначелник. 

 
Члан 10. 

 
 Руководилац директног односно индиректног корисника буџетских средстава 
одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских 
апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се 
извршавају из додатних извора прихода, као и за издавање захтева за плаћање са 
рачуна извршења буџета. 

 
Члан 11. 

 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, 
поред функционера, односно руководиоца директних и индиректних корисника 
буџетских средстава, одговоран је начелник Градске управе града Зајечара. 
 

Члан 12. 
 

 Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута годишње информише Градоначелника и Градско 
веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно 
деветомесечног периода. 
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 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става  1. овог члана, 
Градско веће усваја и доставља извештај Скупштини града.     
   

Члан 13. 
 

  Приходи и примања буџета Града Зајечара прикупљају се и наплаћују у 
складу са законом и другим прописима, независно од износа утврђених овом Одлуком 
за поједине врсте прихода и примања. 
  

Члан 14. 
 

 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава 
морају одговарати апропријацији која им је одобрена за ту намену овом одлуком. 

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о 
буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне 
издатке и захтева плаћање у више година на основу предлога органа надлежног за 
послове финансија, уз сагласност надлежног извршног органа, а највише до износа 
исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове Одлуке. 

Корисници буџетских средстава су обавезни да пре покретања поступка за 
преузимање обавеза прибаве сагласност надлежног извршног органа-Градоначелника.  

Обавезе преузете у 2016. години у складу са одобреним апропријацијама у тој 
години, а неизвршене у току 2016. године, преносе се у 2017. годину и имају статус 
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво 
на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, 
односно актом Владе предвиђен другачији метод. 
 

Члан 15. 
 

 Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 
2017. годину, рачуна се по формули:  одобрена апропријација за 2017. годину-преузете 
обавезе из 2016. године=расположива апропријација за 2017. годину. 
 

Члан 16. 
 

 Корисник буџетских средстава који одређени расход и издатак извршава из 
средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода и издатка 
прво врши из прихода из тих других извора. 
 

Члан 17. 
 

 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора 
или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано. 
 Корисници буџетских средстава приликом закључивања уговора о набавци 
добара, финансијске имовине, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, 
морају да поступе у складу са прописима који регулишу јавне набавке. 
 Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се 
набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије 
за 2017. годину. 
 

Члан 18. 
 

 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре 
утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему. 
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 Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом 
или које су настале у супротности са овим законом или другим прописом, не могу се 
извршавати на терет консолидованог рачуна локалне власти. 

 
Члан 19. 

 
 Распоред и коришћење средстава врши се по посебном акту (решење) које 
доноси градоначелник на предлог надлежног Одељења за финансије по финасијским 
плановима. 
 

Члан 20. 
 

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није 
постојао правни основ, средства се враћају у буџет Града Зајечара. 

 
Члан 21. 

 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно 

оствареним примањима буџета. 
Уколико се у току године приходи и примања остварују испод планираног 

износа, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то: за обавезе 
утврђене законским прописима на постојећем нивоу и за покриће минималних сталних 
трошкова неопходних за несметано  функционисање корисника буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном 
износу, апропријације утвђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава 
буџета. 
 

Члан 22. 
 

 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских 
средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања 
и материјал. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјал као и по основу 
капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан 23. 
 

Директни корисници буџетских средстава, који су у буџетском смислу одговорни 
за индиректне кориснике буџетских средстава, у обавези су да у року од 15 дана од 
дана ступања на снагу Одлуке о буџету, изврше расподелу средстава индиректним 
корисницима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавесте сваког 
индиректног корисника . 

Корисници буџетских средстава приходе из буџета и додатне приходе корисника 
распоређују и исказују по ближим наменама на четвртом нивоу економске 
класификације. 
 

Члан 24. 
 
 Директни и индиректни  корисници буџетских средстава могу да врше плаћања 
до висине расхода и издатака које за тромесечни период одреди начелник Градске 
управе на предлог органа управе надлежног за финансије (у даљем тексту: квота). 
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 Приликом одређивања предлога квота за кориснике буџетских средстава орган 
управе надлежан за финаније има у виду средства планирана у буџету за буџетског 
корисника, план извршења буџета за буџетског корисника и ликвидне могућности 
буџета. 

 
Члан 25. 

 
 Средсва распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, 
преносе се на основу њиховог захтева за плаћање у складу са одобреним квотама и 
ликвидним могућностима буџета. 
 Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе комплетну 
документацију за плаћање (копије). 

 
Члан 26. 

 
 Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање 
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у 
складу са Законом о буџетском систему. 
 Фискални дефицит локалне власти може настати само као резултат јавних 
инвестиција и не може бити већи од 10% прихода у тој години. 
 Овлашћује се Градоначелник града да, у складу са чланом 27ж Закона о 
буџетском систему, може поднети захтев Министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, 
уколико је резултат реализације јавних инвестиција.  
 

Члан 27. 
 
 Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од 
прописаних, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним 
прописима није другачије одређено. 
 Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши служба за трезор 
на терет уплатних рачуна, у складу са законом којим се уређује наплата јавних 
прихода. 
 Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су  уплаћени у 
корист буџета. 
                                                      

Члан 28. 
 

 У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред већ се 
задржава на име текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису 
утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације 
нису биле довољне. 
 Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4,00% укупних прихода и 
примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину. 
 Решење о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Градоначелник. 

 
Члан 29. 

 
 У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног 

корисника буџетских средстава, односно његовог индиректног корисника буџетских 
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу 
се увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве. 
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Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе 

надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на 
име одређеног расхода у износу до 5% вредности апропријације за расход чији се 
износ умањује. Преусмеравање апропријација, из става 2.и 3. односе се на 
апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без 
ограничења, с тим што корисник буџетских средстава који оствари приходе и примања 
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев 
органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања осим из 
извора 01-Приходи из буџета. 

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске 
власти. 

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, Градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који 
није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити, за 
намене за које средства нису предвиђена у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из става 3. овог члана не може бити већи од 
износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве 
утврђеног чланом 69. Закона о буџетском систему и буџетом одобрених средстава 
текуће буџетске резерве. 

Решење о преносу апропријација у текућу буџетску резерву доноси 
Градоначелник.  
 

Члан 30. 
 

 У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на 
апропријацији намењеној за буџетске резерве. 
 Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име 
учешћа града у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, 
поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, 
еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних 
догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих 
размера. 
 Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и 
примања од продаје нефинасијске имовине за буџетску годину. 
 Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник. 
 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се 
скупштини уз завршни рачун буџета. 

 
Члан 31. 

 
 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском 
систему доноси Градско веће. 

 
Члан 32. 

 
Изузетно, у случају да други ниво власти својим актом определи Граду Зајечару 

наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за 
надокнаду штета услед елементарних непогода,  као и у случају уговарања донација, 
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове Одлуке, одељење за 
финансије, на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање 
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 
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Члан 33. 

 
Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава 

тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани 
рачун трезора града, воде се и депонују на консолидованом  рачуну трезора. 
 

Члан 34. 
 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других 
корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у 
система консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису 
добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом односно актом 
скупштине града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
 

Члан 35. 
 

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора Града Зајечара, могу се  
инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу 
са истим чланом Закона, Градоначелник, односно лице које он овласти, одговорни за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 36. 
 

   Град Зајечар се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о 
јавном дугу (»Сл. Гласник РС« број 61/05, 107/09, 78/11 и 68/15). 

Одлуку о задуживању града доноси Скупштина града Зајечара, по предходно 
прибављеном мишљењу Министарства финансија Републике Србије. 
Град се може задужити у земљи и иностранству, односно на домаћем и иностраном 
тржишту, у домаћој и страној валути. 

Град не може давати гаранције. 
 

Члан 37. 
 

   За финасирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник се може 
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (»Сл. Гласник РС« број 
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15).  
 

Члан 38. 
 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2017. години 
обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, 
односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад. 
 

Члан 39. 
 

 Корисници буџетских средстава града Зајечара пренеће на рачун извршења 
буџета до 31.12.2016. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 
2016. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету за 2016. 
годину. 
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Члан 40. 

 
 Ову одлуку доставити Министарству финсија и објавити у „Службеном листу 
Града Зајечара“. 

 
Члан 41. 

  
 Ова одлука ступа на снагу даном објављивања  у „Службеном  листу Града 
Зајечара“. 

 
 
V  бр.  400-34/2017 
У Зајечару, 30.05..2017. године 

 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
 Велимир Огњеновић, с.р. 
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СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 

БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

1. Скупштина града 

2. Градоначелник  

3. Градско веће  

4. Градска управа 

5. Градско јавно правобранилаштво 

 

 

 

 

 

 

СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  

БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

1. Буџетски фонд за заштиту животне средине 

2. Буџетски фонд за развој пољопривреде 

3. Буџетски фонд за подстицај рађања деце 

4. Предшколска установа “Ђулићи” 

5. Народни музеј 

6. Регионално позориште Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” 

7. Историјски Архив 

8. Матична библиотека “Светозар Марковић” 

9. Центар за културу и туризам града Зајечара „Цекит“ 

10. Установа „Гитаријада“ у ликвидацији 

11. Центар за културу у ликвидацији 

12. Туристичка организација у ликвидацији 

13. Установа за спорт у ликвидацији 

14. Задужбина „Никола Пашић“ 

15. Установа за дневни боравак деце и омладине ометене у развоју „Облутак“ 

16. Месне заједнице 
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 На основу члана 38. став 5. Закона 

о удружењима („Сл. гласник РС“ број 

51/2009, 99/2011-др. закони), члана 32. 

став 1. тачка 6.  и члана 66. став 3. Закона 

о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 

101/2016 - др.закон), члана 39. став 1. 

тачка 7. Статута града Зајечара („Сл. лист 

града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 20/09, 

21/11 , 56/2013, 22/2014 и 8/2016), члана 

3. и 5. Одлуке о распуштању Скупштине 

града Зајечара и образовању Привре-

меног органа града Зајечара ("Сл. гласник 

РС“, бр. 10/17) и члана 4. и 35. Пословни-

ка Привременог органа града Зајечара 

(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 5/2017), 

Привремени орган града Зајечара на сед-

ници одржаној 30.05.2017. године донео је   

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА 

УДРУЖЕЊА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о суфинансирању 

програма рада удружења („Сл. лист града 

Зајечара“, бр. 7/2011, 54/2013 и 21/2016), у 

даљем тексту: Одлука: у  члану 4., после 

става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 

 „Уколико средства, Планирана од-

луком о буџету града, нису расподељена 

из свих области суфинансирања, Градско 

веће задржава право да понови Конкурс 

из области за које су остала нераспоре-

ђена средства предвиђена буџетом“. 

 

Члан 2. 

 

 У Одлуци, члан 5. став 3. мења се 

и гласи: 

 „Конкурс се објављује на званичној 

интернет страници града Зајечара, на 

огласној табли Градске управе града 

Зајечара и на Порталу е-Управа“. 

 

 

Члан 3. 

 

 У свему осталом Одлука остаје 

непромењена. 

 

Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара“. 

 

 

 V број: 011-18/2017 

 У Зајечару, 30.05.2017. године 

 

 

ПРИВРМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 

 На основу члана 4. и 35. 

Пословника Привременог органа града 

Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 

5/17),  Привремени орган града Зајечара, 

на седници одржаној дана  30.05.2017. 

године, донео  је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 

о изменама Правилника о организацији и 

систематизацији послова у Народном 

музеју “Зајечар“ у Зајечару  број: 654 од 

22. 05.2017. године. 

 

II 

 

 Ово решење објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 
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III 
 

 Решење доставити Народном 
музеју “Зајечар“  у Зајечару и архиви 
Градске управе града Зајечара. 
 
 V број: 02-119/2017 
 У Зајечару, дана 30.05.2017. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   

 
   На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13,105/14 и 104/16), члана 4. 
Одлуке о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16 ), члана 3. 
и  5. Одлуке о распуштању Скупштине 
града Зајечара и образовању Привреме-
ног органа града Зајечара ("Службени 
гласник РС", бр. 10/17), чл. 4 и чл. 35. 
Пословника Привременог органа града 
Зајечара ("Службени лист града Зајеча-
ра", бр. 5/17) Привремени орган града 
Зајечара, на седници одржаној 
30.05.2017. године, донео је 
 
 

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности Председнику 
Привременог органа Града Зајечара  
за доношење закључка о давању у 

закуп пословних просторија 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Пред-
седнику Привременог органа Града 
Зајечара за доношење Закључка о 
покретању поступка  за давање у закуп 
производне хале бр. 13 Града Зајечара на 
к.п. Бр 5877/1 КО Зајечар, у Зајечару у ул. 
 Хајдук Вељковој бр. 134-136, простор 
бивше “Тимочанке”, на период од 5 
године, са могућношћу продужења за још 
5 година, са накнадом, ради  обезбеђења 
одговарајућег простора за реализацију 
инвестиционог пројекта који подразумева 
отпочињање индустријске производње и 
запошљавање радника у текстилној 
индустрији. 

II 
 

 Предмет  давања у закуп  је 
производна хала број 13. у ул. Хајдук 
Вељковој бр. 134-136, простор бивше 
“Тимочанке”, укупне корисне површине 
1.260м2. 

 
III 
 

 D.o.o. “Denim trend” Zaječar даје се 
непосредном погодбом напред наведена 
производна хала уз накнаду од 1.260,00 
евра месечно у динарској противвред-
ности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан фактурисања, с тим што 
закупац нема обавезу плаћања закупнине 
у првих 6 месеци ради извођења радова 
на санацији и адаптацији. 
 

IV 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Председник 
Привременог органа Града Зајечара, 
Велимир Огњеновић, да донесе Закључак 
о покретању поступка  за давање у закуп  
производне хале бр. 13 Града Зајечара на 
к.п. Бр 5877/1 КО Зајечар, у Зајечару у ул. 
Хајдук Вељковој бр. 134-136, простор 
бивше “Тимочанке”, на период од 5 
године, са могућношћу продужења за још 
5 година, са накнадом, непосредном 
погодбом. 
   

V 
 
  Доношењем овог Закључка 
престаје да важи Закључак V број 02-
308/16 од 17.11.2016. године . 
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
V број: 02-120/2017 
У Зајечару, 30.05.2017. године 
 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
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