
 
 На основу члана 56. став 2. Закона 
о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина града Зајечара, на 
основу Извештаја Верификационог 
одбора о избору одборника, на конститу-
тивној седници одржаној 02.06.2017. 
године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборни-
цима Скупштине града Зајечара, и то: 
 

1. Андрејић Зорану 
2. Вучковић Милораду 
3. Виденовић Владимиру 
4. Водовић Мирјани 
5. Глишић Биљани 
6. Димитријевић Звонку 
7. Димитријевић Марици 
8. Ђенић Љиљани 
9. Ђорђевић Драгославу 
10. Ђорђевић Лелици 
11. Ђорђевић Славиши 
12. Жикић Мирјани 
13. Занков Стефану 
14. Ивковић Зорану 
15. Ивковић Саши 
16. Игњатовић Радиши 
17. Јанковић Давору 
18. Јеленковић Зорану 
19. Јовановић Данијели 
20. Јоковић Ивану 
21. Костић Бобану 
22. Костић Радету 
23. Лакићевић Вукашину 
24. Лалић Вицеу 
25. Марјановић Александру 
26. Михаиловић Јовици 
27. Милић Марини 

28. Милошевић Вујадину 
29. Минић Марку 
30. Младеновић Анки 
31. Николић Мирку 
32. Николчић Мариори 
33. Ницојевић Марини 
34. Ничић Бошку 
35. Перчић Слободану 
36. Петровић Александру 
37. Погарчић Бобану 
38. Ранђеловић Драгану 
39. Рашић Драгани 
40. Ристовић Ненаду 
41. Србуловић Звонку 
42. Станојевић Срђану 
43. Станојловић Миши 
44. Стојадиновић Милошу 
45. Стојановић Селени 
46. Стојановић Татјани 
47. Тодоровић Дејану 
48. Тошић Борислави 
49. Цветковић Александри 

 
Члан 2. 

 
 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у “Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
 I број: 011-19/2017 
 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

 
   ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Раде Костић, с.р. 
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 На основу члана 46. став 6. Закона 

о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  

бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 

54/2011), Скупштина града Зајечара на 

седници одржаној 02.06.2017. године, 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1. 

 

 ПРЕСТАЈЕ  мандат одборницима 

Скупштине града Зајечара, и то: 

1. Бошку Ничићу, због избора за 

Градоначелника града Зајечара са 

02.06.2017. године; 

2. Марини Милић, због избора за 

заменицу Градоначелника града 

Зајечара, са 02.06.2017. године; 

3. Владимиру Виденовићу, због избора 

за члана Градског већа града 

Зајечара, са 02.06.2017. године; 

4. Вујадину Милошевићу, због избора за 

члана Градског већа града Зајечара, 

са 02.06.2017. године; 

5. Драгославу Ђорђевићу, због избора за 

члана Градског већа града Зајечара, 

са 02.06.2017. године; 

6. Драгану Ранђеловићу, због избора за 

члана Градског већа града Зајечара, 

са 02.06.2017. године; 

7. Радету Костићу, због избора за члана 

Градског већа града Зајечара, са 

02.06.2017. године;  

8. Вукашину Лакићевићу, због избора за 

члана Градског већа града Зајечара, 

са 02.06.2017. године;  

9. Селени Стојановић, због избора за 

члана Градског већа града Зајечара, 

са 02.06.2017. године;  

10. Марку Минићу, због постављења за 

заменика секретара Скупштине града 

Зајечара, са 02.06.2017. године.  

 

 

Члан 2. 

 

 Против ове Одлуке може се 

изјавити жалба Управном суду у року од 

48 часова од дана доношења одлуке. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објављује се у “Службеном 

листу града Зајечара“. 

 

 I број: 011-20/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

10., а у вези са чланом 38. став 3. и члана 

66. став 3. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-

др. закон и 101/2016-др. закон ) и члана 

39. став 1. тачка 11., а у вези са чланом 

49. став 1. Статута града Зајечара („Сл. 

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

21/11, 56/13,  22/14 и 8/16), Скупштина 

града Зајечара на конститутивној седници 

одржаној 02.06.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 I БИРА СЕ Стефан Занков, 

дипломирани менаџер из Зајечара, 

одборник са изборне листе АЛЕКСАНДАР 

ВУЧИЋ - БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ, за 

председника Скупштине града Зајечара 

почев од 02.06.2017. године, на време од 

четири године. 

  

 II Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 32. став 1. тачка 10. 
Закона о локалној самоуправи, прописано 
је да Скупштина општине, у складу са 
законом, бира и разрешава председника 
скупштине и заменика председника скуп-
штине, чланом 38. став 3. истог Закона, 
прописано је да се председник скупштине, 
на предлог најмање 1/3 одборника, бира 
из реда одборника, на време од четири 
године, тајним гласањем, већином гласо-
ва од укупног броја одборника скупштине 
општине, а чланом 66. став 3. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину. 
 

 Чланом 39. став 1. тачка 11. 
Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
бира и разрешава председника Скупшти-
не и заменика председника Скупштине, а 
чланом 49. став 1. истог Статута, пропи-
сано је да се председник Скупштине бира 
из реда одборника, на предлог најмање 
трећине одборника, на време од четири 
године, тајним гласањем, већином 
гласова од укупног броја одборника 
Скупштине града. 
 

 Чланом 13. став 1. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 и 9/11), 
прописано је да кандидата за председ-
ника Скупштине може да предложи 
најмање 1/3 одборника. 
 
 У складу са Законом о локалној 
самоуправи, Статутом града Зајечара и 
Пословником Скупштине града Зајечара, 
група од 35 одборника Скупштине града 
Зајечара поднела је Скупштини града За-
јечара у законском року Предлог кандида-
та за председника Скупштине града Заје-
чара од 01.06.2017. године, који је у 
писарници Градске управе града Зајечара 
заведен под бројем, I број: 3653 у 11,06 
часова, којим су за председника Скуп-
штине града Зајечара предложили Стефа-
на Занкова,  дипломираног менаџера из 
Зајечара, одборника са изборне листе 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-БРЖЕ, ЈАЧЕ, 
БОЉЕ. 

 Стефан Занков је рођен 31. марта 
1976. године. Основну школу и Гимназију 
завршио је у Зајечару, а звање инжењер 
електротехнике на смеру за телекомуни-
кације стекао је на Електронском 
факултету у Нишу. Звање дипломираног 
менаџера стекао је на Факултету за 
менаџмент у Зајечару.  
 
 Од 2004. године је био народни 
посланик у Народној скупштини Репуб-
лике Србије у четири мандата. У периоду 
од 2004 - 2007. обављао је функцију 
потпредседника Народне скупштине 
Републике Србије, а у периоду 2007 - 
2008. функцију председника Одбора за 
индустрију Народне скупштине Републике 
Србије. Пет пута је биран за одборника у 
Скупштини града Зајечара. У претходном 
сазиву Скупштине града Зајечара, од 
децембра месеца 2015. године па до 
распуштања Скупштине града Зајечара 
фебруара 2017. године обављао је 
функцију председника Скупштине града 
Зајечара, након чега је од стране Владе 
Републике Србије именован за члана 
Привременог органа града Зајечара.  
 
 Ожењен је и има два сина.  
  
 Један је од оснивача и члан 
Главног одбора Српске напредне странке. 
 
  Скупштина града Зајечара је на 
својој конститутивној седници одржаној 
02.06.2017. године разматрала Предлог 
кандидата за председника Скупштине 
града Зајечара од 01.06.2017. године и на 
начин и по поступку предвиђеном 
Пословником Скупштине града Зајечара, 
већином од укупног броја одборника 
изабрала Стефана Занкова на функцију 
председника Скупштине града Зајечара. 
 
 Имајући у виду све наведено, 
Скупштина града Зајечара донела је 
Решење о избору председника Скупштине 
града Зајечара, као у дипозитиву. 
 

 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 
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дана пријема Решења. Тужба се предаје 

Суду непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити: 

- именованом 

- Одељењу за финансије Градске 

управе града Зајечара 

- Стручној служби за скупштинске 

послове Скупштине града Зајечара 

- архиви 

 

 I број: 02-122/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

Раде Костић, с.р. 

   

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

10., а у вези са чланом 38. став 3., члана 

39. став 2. и члана 66. став 3. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др. закон и 

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

тачка 11., а у вези са чланом 49. став 1. и 

чланом 50. став 2. Статута града Зајечара 

(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 

21/11, 56/13,  22/14 и 8/16), Скупштина 

града Зајечара на конститутивној седници 

одржаној 02.06.2017. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 I БИРА СЕ Бобан Костић, 

економски техничар из Грљана, одборник 

са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА 

„БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА 

КРАЈИНУ“, за заменика председника 

Скупштине града Зајечара почев од 

02.06.2017. године, на време од четири 

године. 

  

 II Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 32. став 1. тачка 10. 

Закона о локалној самоуправи, прописано 

је да Скупштина општине, у складу са 

законом, бира и разрешава председника 

скупштине и заменика председника скуп-

штине, чланом 38. став 3. истог Закона, 

прописано је да се председник скупштине, 

на предлог најмање 1/3 одборника, бира 

из реда одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласо-

ва од укупног броја одборника скупштине 

општине, а чланом 39. став 2. овог Зако-

на, прописано је да се заменик пред-

седника Скупштине бира и разрешава на 

исти начин као и председник Скупштине. 

Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да се одредбе овог закона 

које се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину. 

 

 Чланом 39. став 1. тачка 11. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом, 

бира и разрешава председника Скупшти-

не и заменика председника Скупштине, а 

чланом 49. став 1. истог Статута, пропи-

сано је да се председник Скупштине бира 

из реда одборника, на предлог најмање 

трећине одборника, на време од четири 

године, тајним гласањем, већином гласо-

ва од укупног броја одборника Скупштине 

града. Чланом 50. став 2. овог Статута, 

прописано је да се заменик председника 

Скупштине бира и разрешава на исти 

начин као и председник Скупштине. 

 

 Чланом 13. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара („Сл. лист 

града Зајечара“, бр. 1/08, 13/09 и 9/11), 

прописано је да кандидата за председ-

ника Скупштине може да предложи 

најмање 1/3 одборника, а чланом 22. став 

2. истог Пословника, прописано је да се 



02. ЈУН 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 27  СТРАНА 5 

 
на избор заменика председника Скуп-

штине и престанак његове функције, при-

мењују одредбе овог Пословника које се 

односе на председника Скупштине. 

 У складу са Законом о локалној 

самоуправи, Статутом града Зајечара и 

Пословником Скупштине града Зајечара, 

група од 35 одборника Скупштине града 

Зајечара поднела је Скупштини града 

Зајечара у законском року Предлог канди-

дата за заменика председника Скупштине 

града Зајечара од 01.06.2017. године, који 

је у писарници Градске управе града 

Зајечара заведен под бројем, I број: 3654 

у 11,07 часова, којим су за заменика 

председника Скупштине града Зајечара 

предложили Бобана Костића, економског 

техничара из Грљана, одборника са 

изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „БОШКО 

НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“. 

 

 Бобан Костић је рођен 04.01.1966. 

године у Зајечару. Завршио је средњу 

економску школу и стекао звање економ-

ског техничара. 1986. године је радио у 

Зајечар Промету у Зајечару, 1987. године 

у Копаонику Београд, а од 1988. године до 

1989. године је радио у Рекорду Београд, 

свуда на комерцијалним пословима. Од 

1990. године па све до данас је власник и 

директор приватног предузећа.  

 

 Пет година је био на месту 

председника Савета Месне заједнице 

Грљан и у једном мандату је био одборник 

Скупштине града Зајечара. Ожењен је и 

отац двоје деце. 

 

 Члан је Покрета за Крајину-Бошко 

Ничић. 

 

 Скупштина града Зајечара је на 

својој конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године разматрала Предлог 

кандидата за заменика председника Скуп-

штине града Зајечара од 01.06.2017. годи-

не и на начин и по поступку предвиђеном 

Пословником Скупштине града Зајечара, 

већином од укупног броја одборника иза-

брала Бобана Костића, економског техни-

чара из Грљана, на функцију заменика 

председника Скупштине града Зајечара. 

 

 Имајући у виду све наведено, 

Скупштина града Зајечара донела је 

Решење о избору заменика председника 

Скупштине града Зајечара, као у 

дипозитиву. 

 

 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 

- Одељењу за финансије Градске 

управе града Зајечара 

- Стручној служби за скупштинске 

послове Скупштине града Зајечара 

- архиви 

 

 I број: 02-124/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 43. став 1., а у 

вези са чланом 66. став 3. и 4. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, („Сл. лист града 

Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 

22/14 и 8/16) и члана 53. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

  

 Бошко Ничић, дипломирани 

економиста из Зајечара, одборник са 

изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „БОШКО 

НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, бира се 

за градоначелника Града Зајечара, почев 

од 02.06.2017. године, на време од четири 

године. 

  

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 43. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

председника општине бира скупштина 

општине из реда одборника, на време од 

четири године, тајним гласањем, већином 

гласова од укупног броја одборника 

скупштине општине. Према ставу 3. овог 

члана истог Закона, прописано је да 

председник скупштине општине предлаже 

кандидата за председника општине. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да се одредбе овог Закона 

које се односе на скупштину општине 

примењују и на градску скупштину, а 

ставом 4. овог члана истог Закона, 

прописано је да се одредбе овог Закона 

које се односе на председника општине 

примењују и на градоначелника. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 53. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара, 

прописано је да Градоначелника бира 

Скупштина из реда одборника, на време 

од четири године, на начин и по посупку 

предвиђеним у члану 69. овог Пословника 

     

 На основу ових законских одредби, 

председник Скупштине града Зајечара, 

предложио је Бошка Ничића, дипломи-

раног економисту из Зајечара, одборника 

са изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „БОШ-

КО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, за 

Градоначелника града Зајечара. 

    

 Бошко Ничић је рођен 1960. године у 

Бору, где је завршио и Гимназију „Бора 

Станковић“. Звање дипломираног 

економисте стекао је на Факултету за 

пословне студије. Био је запослен у РТБ-у 

Бор у току 1979. и 1980. године, а у 

периоду од 1981. године до 1989. године 

и од 1991. године до 1992. године у 

„Југобанка“ ОБ Бор. У периоду од 1989. до 

1991. године био је народни 

посланик/делегат ДПВ Скупштине Србије. 

Бавио се приватним предузетништвом од 

1992. године до 1995. године, након чега 

је до 2000. године био на професи-

оналном раду у политичкој партији Нова 

демократија. Био је народни посланик у 

Народној скупштини Републике Србије од 

2001. до 2004. године. На функцији пред-

седника општине и Градоначелника града 

Зајечара био је у периоду од 2004. године 

до 2013. године. Менаџер је у „Агро 

ДЕНИ“ од 2013. године до 2017. године. 

Такође је у два мандата био члан 

Председништва Омладине Србије, по 

функцији председника КОС-а, од 1986. до 

1992. године председник Књижевне 

омладине Србије. Активно је играо и 

судио рукомет. Биран је за народног 

посланика у Народној скупштини Репу-

блике Србије у више сазива у  периоду од 

1989. године до 2012. године. Почасни је 

грађанин града Калараша (Република 

Румунија) и носилац признања „Amici 

Italija“ Владе Републике Италије. 

  

 Скупштина Града Зајечара разма-

трала је овај Предлог и већином од 

укупног броја одборника, одлучила 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, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-126/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 43. став 4., а у 

вези са чланом 66. став 3. и 4. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014-др.закон и 101/2016-

др.закон), члана 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, („Сл. лист града 

Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 

22/14 и 8/16) и члана 59. став 3. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Марина Милић, дипломирана 

правница из Зајечара, одборница са 

изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА „БОШКО 

НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, бира се 

за заменицу Градоначелника Града 

Зајечара, почев од 02.06.2017. године, на 

време од четири године. 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“ 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

кандидат за председника општине пред-

лаже кандидата за заменика председника 

општине из реда одборника, кога бира 

скупштина општине на исти начин као 

председника општине. Чланом 66. став 3. 

истог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на скупштину 

општине примењују и на градску 

скупштину, а ставом 4. овог члана истог 

Закона, прописано је да се одредбе овог 

Закона које се односе на председника 

општине примењују и на градоначелника. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 59. став 3. 

Пословника Скупштине града Зајечара, 

прописано је да се заменик градоначелни-

ка бира на исти начин као градоначелник 

и о њему Скупштина одлучује истовреме-

но када и о избору градоначелника 

     

 На основу ових законских одредби, 

кандидат за Градоначелника града 

Зајечара, предложио је Марину Милић, 

дипломирану правницу из Зајечара, 

одборницу са изборне листе ГРУПА 

ГРАЂАНА „БОШКО НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА 

КРАЈИНУ“, за заменицу Градоначелника 

града Зајечара. 

    

 Марина Милић је рођена 1976. 

године у Зајечару, где је завршила 

основну и средњу економску школу. 

Правосудни испит је положила у Београду 

и тиме стекла звање дипломирани 

правник са положеним правосудним 

испитом. Од 1998. године до 2015. године 
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радила је у Привредном суду у Зајечару, а 

од 2015. године до данас ради као 

адвокат. Има богато политичко искуство, 

а од 2015. године је оснивач Групе 

грађана „За наш Зајечар“. 

  

 Скупштина Града Зајечара 

разматрала је овај Предлог и већином од 

укупног броја одборника, одлучила као у 

диспозитиву овог решења.  

  

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се по-

кренути управни спор тужбом код Управ-

ног суда у Београду, у року од 30 дана од 

дана пријема решења. Тужба се предаје 

Суду непосредно или преко поште.  

  

 Решење доставити именованој, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-127/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Владимир Виденовић, доктор 

ветеринарске медицине из Зајечара, бира 

се за члана Градског већа града Зајечара, 

почев од 02.06.2017. године. 
 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовреме-

но одлучује о избору заменика председ-

ника општине и чланова општинског већа. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове Град-

ског већа бира Скупштина града, на пери-

од од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 
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 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  
  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 
  

 Владимир Виденовић је рођен 

1972. године у Београду, општина Савски 

Венац. Основну школу и средњу медицин-

ску школу је завршио у Зајечару, а факул-

тет Ветеринарске медицине Универзитета 

у Београду, завршио је 1997. године. Спе-

цијалистичке студије из области хирургије, 

ортопедије и офтамологије у ветерини 

завршио је 2005. године. Изабран је на 

место потпредседника Ловачког савеза 

Србије који броји 86000 чланова. Тренут-

но је члан управног одбора Ловачког 

савеза и председник Националне комиси-

је за полагање ловачких испита. Задњих 

10 година је председник Кинолошког 

друштва у Зајечару, а од 1991. године је 

Међународни киноло судија. Био је члан 

Градског већа града Зајечара од 2008. 

године до 2013. године. Ожењен је и отац 

двоје деце. 
  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  
 

 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 непросредно или преко 

поште. 

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-128/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Вујадин Милошевић, дипломи-

рани глумац из Зајечара, бира се за члана 

Градског већа града Зајечара, почев од 

02.06.2017. године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 
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број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовре-

мено одлучује о избору заменика пред-

седника општине и чланова општинског 

већа. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине приме-

њују на градску скупштину, чланом 66. 

став 4., прописано је да се одредбе овог 

Закона које се односе на председника 

општине примењују и на градоначелника, 

а ставом 5. истог члана овог Закона, 

прописано је да се одредбе овог Закона 

које се односе на општинско веће 

примењују и на градско веће. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове 

Градског већа бира Скупштина града, на 

период од четири године, тајним гласа-

њем, већином од укупног броја одборника. 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

 

Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

 Вујадин Милошевић је рођен 1984. 

године у Београду. Завршио је Факултет 

драмских уметности, где је стекао звање 

глумац. Још као дете прикључио се 

аматерском позоришту Театар 13 из 

Београда, а са 12 година као „дете 

водитељ“ добија посао на РТС-у. Као 

одличан ученик сваке године је 

учествовао на бројним такмичењима и 

остваривао значајне резултате. Факултет 

је завршио у року и након неколико 

представа у београдским позориштима, 

2009. године добија стални ангажман у 

Позоришту Тимочке Крајине „Зоран 

Радмиловић“ у Зајечару, где је и данас 

запослен. Остварио је улоге у више 

филмова и ТВ серија. 

  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко 

поште. 

  

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 

 I број: 02-129/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Весна Станковић, магистар 

пољопривредних наука из Зајечара, бира 

се за члана Градског већа града Зајечара, 

почев од 02.06.2017. године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовреме-

но одлучује о избору заменика председни-

ка општине и чланова општинског већа. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине приме-

њују на градску скупштину, чланом 66. 

став 4., прописано је да се одредбе овог 

Закона које се односе на председника 

општине примењују и на градоначелника, 

а ставом 5. истог члана овог Закона, 

прописано је да се одредбе овог Закона 

које се односе на општинско веће 

примењују и на градско веће. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове 

Градског већа бира Скупштина града, на 

период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја 

одборника. 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

  

 Весна Станковић је рођена 1967. 

године у Крању, Република Словенија. 

Средњу школу завршила је у Зајечару, 

потом Пољопривредни факултет Земун, 

где је стекла звање дипломираног 

инжењера пољопривреде. На 

Пољопривредном факултету у Новом 

Саду стекла је звање магистар 

пољопривредних наука. Запослена је као 

координатор пословне јединице Зајечар у 

Агроинвест фонду ДОО Београд, где 

обавља најсложеније послове и радне 

задатке. Била је руководилац огранка Р.Ј. 
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Тимок комерц Зајечар, као и истраживач 

сарадник у Одељењу за индустријско 

биље на Институту за истраживања у 

пољопривреди „Србија“ Београд, Центар 

за пољопривредна и технолошка 

истраживања Зајечар. Завршила је више 

стручних обука и семинара. Била је 

одборник у Скупштини града Зајечара у 

периоду од 2012. године до 2013. године. 

Удата је и мајка троје деце. 

  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко 

поште. 

  

 Решење доставити именованој, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-130/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Драгослав Ђорђевић, саобраћај-

но транспортни техничар из Великог 

Јасеновца, бира се за члана Градског 

већа града Зајечара, почев од 02.06.2017. 

године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовреме-

но одлучује о избору заменика председ-

ника општине и чланова општинског већа. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове 

Градског већа бира Скупштина града, на 

период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја 

одборника. 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

  

 Драгослав Ђорђевић је рођен 

1962. године. Завршио је средњу школу и 

стекао звање саобраћајни транспортни 

техничар. Запослен је у Инфраструктура 

железнице Србије АД од 1983. године. У 

два мандата је био одборник у Скупштини 

града Зајечара, у два мандата председник 

Савета Месне заједнице, и у једном 

мандату члан Градског већа града 

Зајечара. Ожењен је. 

  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко поште. 

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-131/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Драган Ранђеловић, професор из 

Зајечара, бира се за члана Градског већа 

града Зајечара, почев од 02.06.2017. 

године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 
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број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовреме-

но одлучује о избору заменика 

председника општине и чланова општин-

ског већа. 

 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове Град-

ског већа бира Скупштина града, на пери-

од од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина ис-

товремено одлучује када и о избору  гра-

доначелника и заменика градоначелника. 

Такође, Пословником Скупштине града 

Зајечара уређен је начин и поступак избо-

ра чланова Градског већа града Зајечара.  

  

 

 

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

 Драган Ранђеловић је рођен 1956. 

године у Зајечару, где је завршио основну 

и средњу школу. Дипломирао је на 

Факултету одбране и заштите у Београду. 

Радио је у фабрици „Кристал“ Зајечар, у 

Министарству одбране-одељење у Зајеча-

ру на месту начелника одељења. Од 

2000. године ради на Факултету за менаџ-

мент у Зајечару на месту генералног 

секретара и извршног директора. Био је 

члан Општинског и Градског већа града 

Зајечара у више мандата од 2004. године 

до 2017. године.  

  

 Скупштина града Зајечара разма-

трала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко поште. 

  

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-132/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Раде Костић, лекар специјалиста 

физикалне медицине и рехабилитације из 

Зајечара, бира се за члана Градског већа 

града Зајечара, почев од 02.06.2017. 

године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовре-

мено одлучује о избору заменика пред-

седника општине и чланова општинског 

већа. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове Град-

ског већа бира Скупштина града, на 

период од четири године, тајним гласа-

њем, већином од укупног броја одборника. 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

  

 Раде Костић је рођен 1954. године. 

Стекао је ужу специјализацију из клиничке 

неурофизиологије на Војно медицинској 

академији у Београду и ужу специјализа-

цију из Баро медицине на Медицинском 

факултету у Београду. Био је запослен у 

Медицинском центру „Зајечар“ у Зајечару 

као лекар опште праксе, а од 1990. године 

је запослен у Заводу за специјализовану 

рехабилитацију Гамзиград. Од 2001. 

године до 2013. године је директор Завода 

за специјализовану рехабилитацију Гам-
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зиград-Гамзиградска бања, од 2013. 

године до 2015. године је био специ-

јалиста физикалне медицине и рехабили-

тације суб специјалиста баро медицине у 

истој институцији, а од 2015. године до 

данас је в. д. директор Завода за 

специјализовану рехабилитацију Гамзиг-

рад-Гамзиградска бања. Члан је пред-

седништва секције физијатара Србије, 

члан управног одбора Комора здрав-

ствених установа Србије и члан је 

управног одбора Удружења специјалних 

болница за рехабилитацију Србије. 

Ванредни је професор у средњој 

Медицинској школи у Зајечару. Поседује 

велики број стручних сертификата и аутор 

је великог броја научно-истраживачких 

радова. 

  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко поште. 

  

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 

 I број: 02-133/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Вукашин Лакићевић, предузетник 

из Вражогрнца, бира се за члана Градског 

већа града Зајечара, почев од 02.06.2017. 

године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовре-

мено одлучује о избору заменика пред-

седника општине и чланова општинског 

већа. 
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 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове Град-

ског већа бира Скупштина града, на пери-

од од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

  

 Вукашин Лакићевић је рођен 1989. 

године. Средњу техничку школу завршио 

је у Зајечару на смеру механичар грејне и 

расхладне технике. Био је запослен у 

Хидро техника - хидро енергетика АД 

Београд, а од 2012. године је власник 

фирме “Такси Лаки 10“.  

 

 Скупштина града Зајечара разма-

трала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко 

поште. 

  

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 

 I број: 02-134/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Селена Стојановић, правница из 

Зајечара, бира се за члана Градског већа 

града Зајечара, почев од 02.06.2017. 

године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник општи-

не, заменик председника општине, као и 

чланови општинског већа чији је број 

утврђен статутом општине и које бира 

скупштина општине, на период од четири 

године, тајним гласањем, већином од 

укупног броја одборника, а ставом 3. истог 

члана овог Закона, прописано је да када 

одлучује о избору председника општине, 

скупштина општине истовремено одлучује 

о избору заменика председника општине 

и чланова општинског већа. 

 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове 

Градског већа бира Скупштина града, на 

период од четири године, тајним 

гласањем, већином од укупног броја 

одборника. 

 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 

  

 Селена Стојановић је рођена 1982. 

године. На Правном факултету 

Универзитета у Нишу стекла је 6. степен 

стручне спреме и звање правник. Радила 

је као промотер компаније Фриком у 

периоду од 2005. до 2006. године, у 

Градској управи града Зајечара од 2011. 

до 2013. године, а 2015. године као 

Merchandiser у компанијама Дијамант и 

Фриком. Одговорна је, дисциплинована, 

тачна, иновативна, добро организована и 

комуникативна. 

  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко поште. 
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 Решење доставити именованој, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 I број: 02-135/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. став 1. и 3. и 

члана 66. став 3., 4. и 5. Закона о локалној 

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

83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), 

члана 39. став 1. тачка 13. и члана 57. 

став 4. Статута града Зајечара (“Сл. лист 

града Зајечара”,бр.1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16) и члана 64. став 1. 

Пословника Скупштине града Зајечара 

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

и 9/11), Скупштина града Зајечара, на 

конститутивној седници одржаној 

02.06.2017. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 Данило Катић, инжењер електро-

технике из Зајечара, бира се за члана 

Градског већа града Зајечара, почев од 

02.06.2017. године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

  

 Чланом 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да 

општинско веће чине председник 

општине, заменик председника општине, 

као и чланови општинског већа чији је 

број утврђен статутом општине и које 

бира скупштина општине, на период од 

четири године, тајним гласањем, већином 

од укупног броја одборника, а ставом 3. 

истог члана овог Закона, прописано је да 

када одлучује о избору председника 

општине, скупштина општине истовреме-

но одлучује о избору заменика пред-

седника општине и чланова општинског 

већа. 

 Чланом 66. став 3. истог Закона, 

прописано је да одредбе овог закона које 

се односе на скупштину општине 

примењују на градску скупштину, чланом 

66. став 4., прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на 

председника општине примењују и на 

градоначелника, а ставом 5. истог члана 

овог Закона, прописано је да се одредбе 

овог Закона које се односе на општинско 

веће примењују и на градско веће. 

 Чланом 39. став 1. тачка 13. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

бира и разрешава градоначелника и, на 

предлог кандидата за градоначелника, 

бира заменика градоначелника и чланове 

Градског већа, а чланом 57. став 4. истог 

Статута, прописано је да чланове Град-

ског већа бира Скупштина града, на пери-

од од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника. 

 Чланом 64. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да кандидат за градоначелника предлаже 

кандидате за чланове Градског већа  које 

бира Скупштина и о њима Скупштина 

истовремено одлучује када и о избору  

градоначелника и заменика градоначел-

ника. Такође, Пословником Скупштине 

града Зајечара уређен је начин и поступак 

избора чланова Градског већа града 

Зајечара.  

  

 Образложени предлог за избор 

члана Градског већа града Зајечара 

поднео је кандидат за градоначелника 

града Зајечара Бошко Ничић. 
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 Данило Катић је завршио средњу 

техничку школу у Зајечару, а затим Вишу 

електротехничку школу Универзитета у 

Београду Техничког факултета у Бору са 

просечном оценом 9. Био је запослен у 

РТБ Бор две године као руководилац 

градилишта, а затим 14 година у Импаз 

Зајечар као заменик руководиоца 

одржавања. Потом је 7 година управљао 

приватном фирмом за производњу 

хемијских производа „Сјај“ у Зајечару. 

Након тога радио је на месту помоћника 

директора СРЦ „Краљевица“, а потом 3 

године као члан Градског већа града 

Зајечара. Био је одборник у Скупштини 

општине и града Зајечара у укупном 

трајању од 9 година.  

  

 Скупштина града Зајечара 

разматрала је овај предлог и већином од 

укупног броја одборника, донела је 

решење као у диспозитиву.  

 

 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 непросредно или преко поште. 

  

 Решење доставити именованом, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара и архиви. 

 

 

 I број: 02-136/2017 

  У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

11., а у вези 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 12. 

Статута града Зајечара („Сл. лист града 

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

22/14 и 8/16) и члана 24. Пословника 

Скупштине града Зајечара („Сл. лист 

града Зајечара“,бр. 1/08, 13/09 и 9/11), 

Скупштина града Зајечара, на  консти-

тутивној седници одржаној 02.06.2017. 

године, донела је  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

 

 Миљан Миловановић, дипломи-

рани правник из Зајечара, поставља се за 

секретара Скупштине града Зајечара, 

почев од 02.06.2017. године, на мандатни 

период од четири године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 32. став 1. тачка 11. Закона 

о локалној самоуправи, прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом 

поставља и разрешава секретара 

скупштине, а чланом 66. став 3. истог 

Закона, прописано је да се одредбе овог 

Закона које се односе на скупштину 

општине примењују и на градску 

скупштину. Чланом 40. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да се 

секретар скупштине поставља, на предлог 

председника скупштине, на четири године 

и може бити поново постављен. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 12. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

поставља и разрешава секретара и 

заменика секретара Скупштине, а чланом 

51. став 2. истог Статута, прописано је да 

се секретар Скупштине  поставља на 

четири године, на предлог председника 

Скупштине, и може бити поново 

постављен. 

  

 Чланом 24. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да се секретар Скупштине поставља на 

образложен предлог председника 

Скупштине, на четири године, односно до 

истека мандата Скупштине, с тим што 

може бити поново постављен. 

       

 У складу са наведеним прописима, 

председник Скупштине града Зајечара 

предложио је за секретара Скупштине 

града Зајечара Миљана Миловановића, 

дипломираног правника  из Зајечара, који 

испуњава све услове предвиђене 

Законом.  

   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. Од 21.02.2017. 

године обављао је функцију секретара 

Привременог органа града Зајечара. 

  

 

 

 С обзиром на све наведено, а 

имајући у виду биографију и досадашње 

радно  искуство Миљана Миловановића 

на пословима правне струке, као и то да 

је у претходном сазиву Скупштине града 

Зајечара веома одговорно и квалитетно 

обављао функцију секретара Скупштине 

града Зајечара, Скупштина града Зајечара 

је одлучила  као у диспозитиву овог 

решења.  

  

 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, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара-Одсеку за област радних односа 

и информационе и комуникационе 

технологије и архиви. 

 

 I број: 02-123/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

11., а у вези 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 12. 

Статута града Зајечара („Сл. лист града 

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

22/14 и 8/16) и члана 27. став 2. а у вези 

са чланом 24. Пословника Скупштине 

града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 

бр. 1/08, 13/09 и 9/11), Скупштина града 

Зајечара, на конститутивној седници 

одржаној 02.06.2017. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА  

 

 Марко Минић, дипломирани 

правник из Зајечара, поставља се за 

заменика секретара Скупштине града 

Зајечара, почев од 02.06.2017. године, на 

мандатни период од четири године. 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 32. став 1. тачка 11. Закона 

о локалној самоуправи, прописано је да 

Скупштина општине, у складу са законом 

поставља и разрешава секретара 

скупштине, а чланом 66. став 3. истог 

Закона, прописано је да се одредбе овог 

Закона које се односе на скупштину 

општине примењују и на градску 

скупштину. Чланом 40. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, прописано је да се 

секретар скупштине поставља, на предлог 

председника скупштине, на четири године 

и може бити поново постављен, а ставом 

5. истог члана овог Закона, прописано је 

да скупштина општине може имати 

заменика секретара који га замењује у 

случају његове одсутности. Чланом 40. 

став 6. овог Закона, прописано је, између 

осталог, да се заменик секретара 

скупштине поставља на исти начин и под 

истим условима као и секретар.  

 Чланом 39. став 1. тачка 12. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом 

поставља и разрешава секретара и 

заменика секретара Скупштине, чланом 

51. став 2. истог Статута, прописано је да 

се секретар Скупштине  поставља на 

четири године, на предлог председника 

Скупштине, и може бити поново 

постављен, а ставом 5. истог члана овог 

Статута, предвиђено је да секретар има 

заменика који га замењује у случају 

његове одсутности. Чланом 51. став 6. 

Статута града Зајечара, прописано је да 

се заменик секретара Скупштине града 

поставља и разрешава на исти начин и 

под истим условима као и секретар. 

  

 Чланом 24. став 1. Пословника 

Скупштине града Зајечара, прописано је 

да се секретар Скупштине поставља на 

образложен предлог председника 

Скупштине, на четири године, односно до 

истека мандата Скупштине, с тим што 

може бити поново постављен, 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. 

       

 У складу са наведеним прописима, 

председник Скупштине града Зајечара 

предложио је за заменика секретара 

Скупштине града Зајечара Марка Минића, 

дипломираног правника  из Зајечара, који 

испуњава све услове предвиђене 

Законом.  

    

 Марко Минић је рођен у Зајечару 

24.07.1984. године. Основну школу и 

Гимназију је завршио у Зајечару. На 

Правном факултету Универзитета у Нишу 

стекао је звање дипломираног правника. 

Има положен правосудни испит. Од 

15.04.2014. године до 16.10.2014. године 

био је радно ангажован у својству 

дипломираног правника у Позоришту 

„Зоран Радмиловић“ у Зајечару на 

пословима у вези са делатношћу 

Позоришта и где је активно и стручно 

учествовао у поступку јавних набавки као 

члан Конкурсне комисије. Од 02.07.2014. 

године до 01.06.2017. године био је 

ангажован у својству дипломираног прав-

ника као приправник – волонтер у 

Основном суду у Зајечару на пословима 

израде нацрта парничних и кривичних 
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пресуда, решења и других судских одлука 

и аката, упознавања са предметима и 

праћење суђења, упознавање са органи-

зацијом писарнице суда. Био је члан 

Градске изборне комисије града Зајечара 

у сталном саставу на локалним изборима 

расписаним за 06.05.2012. године, члан 

Градске изборне комије града Зајечара у 

проширеном саставу на локалним избори-

ма расписаним за 24.06.2013. године и 

члан Радног тела Републичке изборне 

комисије у граду Зајечару за рад на 

спровођењу избора за народне посланике 

Народне скупштине расписаним за 

24.04.2016. године. Одговоран је, 

савестан и самосталан у раду, спреман за 

тимски рад и рад под притиском. 

  

 С обзиром на све наведено, а 

имајући у виду биографију и досадашње 

радно  искуство Марка Минића на посло-

вима правне струке, Скупштина града 

Зајечара је одлучила  као у диспозитиву 

овог решења.  

  

 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, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара, Стручној служби за 

скупштинске послове Скупштине града 

Зајечара-Одсеку за област радних односа 

и информационе и комуникационе 

технологије и архиви. 

 

 

 I број: 02-125/2017 

 У Зајечару, 02.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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