
 
 На основу члана 58. став 3. и 

члана 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 

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

члана 56. став 1. тачка 11. и члана 75. 

став 1. Статута града Зајечара (''Сл. лист 

Града Зајечара'', бр. 1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16), као и члана 70. став 

5. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе ("Сл. гласник РС", број 

21/2016) Градоначелник града Зајечара 

дана 07.06.2017. године, донео је 

 

 

 Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

 I  Eлена Петровић, дипломирани 

новинар из Зајечара, ПОСТАВЉА СЕ за 

помоћника градоначелника Града Заје-

чара, у области информисања и односа 

са јавношћу, почев од 06.06.2017. године. 

 

         II Именована заснива радни однос 

на одређено време у Кабинету 

Градоначелника, док траје дужност 

градоначелника. 

 

 III    Ово Решење се објављује у 

"Службеном листу града Зајечара". 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 58. став 3. Закона о 

локалној самоуправи прописано је да 

помоћнике председника општине 

поставља и разрешава председник 

општине, а чланом 66. став 4. истог 

Закона прописано је да се одредбе овог 

закона које се односе на председника 

општине примењују на градоначелника. 

 Чланом 56. став 1. тачка 11. 
Статута града Зајечара прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте 
за које је овлашћен законом, овим 
статутом или одлуком Скупштине града, а 
чланом 75. став 1. истог Статута 
прописано је да Градоначелник поставља 
своје помоћнике у Градској управи који 
обављају послове из појединих области.   
     
 Члан 70. став 5. Закона о запос-
ленима у аутономним покрајинама и једи-
ницама локалне самоуправе предвиђа да 
се радни однос може засновати и за 
време чије је трајање унапред одређено 
(радни однос на одређено време), на 
радним местима у кабинету градоначел-
ника, председника општине или председ-
ника градске општине, док траје дужност 
тих изабраних лица (помоћници градо-
начелника, односно председника општине 
као и друга лица која заснивају радни 
однос у кабинету). 
 
 Елена Петровић рођена је 25. 06 
1985. године у Котору.  
 Завршила је Гимназију у Херцег 
Новом, након чега је уписала Факултет 
политичких наука, Универзитет у Београду 
и стекла звање дипломираног новинара. 
 Мастер студија социјалне политике 
и социјалног рада на Факултету полити-
чких наука, уписала је 2009. године.  
 
 Радно искуство стекла је као 
финансијски инспектор у Општини Херцег 
Нови, затим као новинар у дневним 
новинама "Спорт", недељнику "Дрес", 
Б92, РТВ Ф канал. 
 Од 01.01.2016 -30.09.2016. године, 
Елена Петровић је била асистент 
председника Регионалне привредне 
коморе Зајечар, стручни сарадник за 
маркетинг и протокол. 
 

 У Магнум радиу, радила је као 
новинар од новембра 2016. године. 
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 Говори два страна језика, и то 
енглески и италијански. 
 

 Градоначелник Града Зајечара је 
имајући у виду богату радну биографију 
горе именоване, а у складу са својим 
законским овлашћењима, донео Решење 
као у диспозитиву. 
 

 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
Решења се може изјавити жалба 
Жалбеној комисији у року од 8 дана од 
дана пријема Решења. 
 

Доставити: 
1. именованој 
2. Одељењу за финансије   
3. Одсеку за област радних односа и 

информационе и комуникационе 
технологије 
архиви  
 

 II број: 02-139 
 У Зајечару, 07.06.2017. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бошко Ничић, с.р.  

   
 

 На основу члана 58. став 3. и 
члана 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 
83/2014-др.закон и 101/2016 – др.закон), 
члана 56. став 1. тачка 11. и члана 75. 
став 1. Статута града Зајечара (''Сл. лист 
Града Зајечара'', бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16), као и члана 70. став 5. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", број 
21/2016) Градоначелник града Зајечара 
дана 08.06.2017. године, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 I  Саша Ивановић, економиста из 
Зајечара, ПОСТАВЉА СЕ за помоћника 
градоначелника Града Зајечара, у области 
унапређења приватног предузетништва, 
почев од 08.06.2017. године. 
           II Именовани заснива радни однос 
на одређено време у Кабинету Градона-
челника, док траје дужност градоначел-
ника. 

 III    Ово Решење се објављује у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 58. став 3. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
помоћнике председника општине постав-
ља и разрешава председник општине, а 
чланом 66. став 4. истог Закона 
прописано је да се одредбе овог закона 
које се односе на председника општине 
примењују на градоначелника. 
 
 Чланом 56. став 1. тачка 11. 
Статута града Зајечара прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте 
за које је овлашћен законом, овим 
статутом или одлуком Скупштине града, а 
чланом 75. став 1. истог Статута прописа-
но је да Градоначелник поставља своје 
помоћнике у Градској управи који 
обављају послове из појединих области.   
     
 Члан 70. став 5. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе предви-
ђа да се радни однос може засновати и за 
време чије је трајање унапред одређено 
(радни однос на одређено време), на 
радним местима у кабинету градоначел-
ника, председника општине или председ-
ника градске општине, док траје дужност 
тих изабраних лица (помоћници градона-
челника, односно председника општине 
као и друга лица која заснивају радни 
однос у кабинету). 
 
 Саша Ивановић, рођен је 
07.07.1971. године у Зајечару, где је 
завршио основну и средњу школу. По 
занимању је рачуноводствени техничар. 
Своје школовање је наставио на Правном 
факултету. 
 Приватним предузетништвом се 
бави 19 година. У истом периоду био је и 
власник приватног предузећа. 
 Именован је за члана Привременог 
органа Града Зајечара 14.02.2017. године. 
Поменуту функцију обављао је до 
конституисања Градске власти. 
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 Осим поменутог, именовани је члан 
управних одбора друштвених, културних и 
спортских организација. 
 Градоначелник Града Зајечара је 
имајући у виду богато искуство горе 
именованог, а у складу са својим 
законским овлашћењима, донео Решење 
као у диспозитиву. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог 
Решења се може изјавити жалба 
Жалбеној комисији у року од 8 дана од 
дана пријема Решења. 
 
Доставити: 

1. именованом 
2. Одељењу за финансије     
3. Одсеку за област радних односа и 

информационе и комуникационе 
технологије 
архиви 
 
 II број: 02-140 
 У Зајечару, 08.06.2017. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бошко Ничић, с.р. 

   

 
 На основу члана 12. став 1.  
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 29/13, 
31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће града 
Зајечара на седници одржаној  12.06.2017. 
године донело је 
 
 

О Д Л У К У 
О УКИДАЊУ ПРАВИЛНИКА О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА 
МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ИЗАБРАНИХ И 

ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
 

 УКИДА СЕ Правилник о условима 
и начину коришћења мобилних телефона 
изабраних и постављених лица у 
органима града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 43/2013 и 33/2016). 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 
 
 
 III број: 110-21/2017 
 У Зајечару,  12.06.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Бошко Ничић, с.р. 

   

 
 На основу члана 49. став 2., члана 
51. став 1. тачка 2. и члана 53. став 1. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне само-
управе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), а у 
вези са чланом 46. став 1. тачка 7. и 
члана 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон), Градско веће града Зајечара на 
седници одржаној 12.06.2017. године, 
донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКА НА 

ПОЛОЖАЈУ- НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 I Гордани Огњановић, начелници 
Градске управе града Зајечара, 
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада службе-
ника на положају са 09.06.2017. године, 
због подношења писмене оставке. 
 
 II Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Гордана Огњановић је постављена 
за начелницу Градске управе града 
Зајечара, Решењем Градског већа града 
Зајечара, III број: 02-437/14 од 13.10.2014. 
године. 
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 Чланом 49. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, пропи-
сано је да Градско, односно општинско 
веће  поставља и разрешава начелника 
управе и заменика начелника управе, а 
чланом 51. став 1. тачка 2. истог Закона, 
прописано је да службенику престаје рад 
на положају подношењем писмене 
оставке. 
 Чланом 53. став 1. истог Закона, 
прописано је да се престанак рада на 
положају утврђује решењем које доноси 
орган надлежан за постављење службе-
ника, у року од осам дана од дана насту-
пања разлога због којих је рад на 
положају престао. 
 
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи, прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава 
начелника општинске управе, односно 
начелника управе за поједине области, а 
чланом 66. став 5. истог Закона, 
прописано је да се одредбе овог закона 
које се односе на општинско веће 
примењују на градско веће. 
 
 Гордана Огњановић, начелница 
Градске управе града Зајечара, поднела је 
писмену оставку на овај положај дана 
09.06.2017. године. 
 
 Чланом 53. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, пропи-
сано је да решење садржи образложење 
са разлозима због којих је рад на положају 
престао и дан кад је престао рад на 
положају. 
  
 Имајући у виду све наведено, 
Градско веће града Зајечара је сагласно 
овлашћењима из Закона, донело Решење 
о престанку рада службеника на 
положају- начелника Градске управе 
града Зајечара, као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор, подношењем 
тужбе суду непосредно или преко поште, 
у року од 30 дана од дана пријема. 

 Решење доставити: 
 -именованој 
 -Одељењу за финансије Градске 
управе града Зајечара 
 -надлежној служби за област 
радних односа 
 -архиви 
 
 III број: 112-374/2017 
 У Зајечару, 12.06.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р. 

   

 
 На основу члана 49. став 2., члана 
51. став 1. тачка 2. и члана 53. став 1. 
Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоу-
праве („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016), а у 
вези са чланом 46. став 1. тачка 7. и 
члана 66. став 5. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон), Градско веће града Зајечара на 
седници одржаној  12.06.2017. године, 
донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ РАДА СЛУЖБЕНИКА НА 
ПОЛОЖАЈУ- ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

 I Жарку Мариновићу, заменику 
начелника Градске управе града Зајечара, 
УТВРЂУЈЕ СЕ престанак рада 
службеника на положају са 08.06.2017. 
године, због подношења писмене оставке. 
 
 II Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Жарко Мариновић је постављен за 
заменика начелника Градске управе града 
Зајечара, Решењем Градског већа града 
Зајечара, III број: 02-55 од 08.03.2016. 
године. 
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 Чланом 49. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, пропи-
сано је да Градско, односно општинско 
веће  поставља и разрешава начелника 
управе и заменика начелника управе, а 
чланом 51. став 1. тачка 2. истог Закона, 
прописано је да службенику престаје рад 
на положају подношењем писмене 
оставке. 
 Чланом 53. став 1. истог Закона, 
прописано је да се престанак рада на 
положају утврђује решењем које доноси 
орган надлежан за постављење 
службеника, у року од осам дана од дана 
наступања разлога због којих је рад на 
положају престао. 
 
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи, прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава 
начелника општинске управе, односно 
начелника управе за поједине области, а 
чланом 66. став 5. истог Закона, 
прописано је да се одредбе овог закона 
које се односе на општинско веће 
примењују на градско веће. 
 
 Жарко Мариновић, заменик начел-
ника Градске управе града Зајечара, 
поднео је писмену оставку на овај положај 
дана 08.06.2017. године. 
 
 Чланом 53. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, пропи-
сано је да решење садржи образложење 
са разлозима због којих је рад на положају 
престао и дан кад је престао рад на 
положају. 
  
 Имајући у виду све наведено, 
Градско веће града Зајечара је сагласно 
овлашћењима из Закона, донело Решење 
о престанку рада службеника на 
положају- заменика начелника Градске 
управе града Зајечара, као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор, подношењем 
тужбе суду непосредно или преко поште, 
у року од 30 дана од дана пријема. 

 Решење доставити: 
 -именованом 
 -Одељењу за финансије Градске 
управе града Зајечара 
 -надлежној служби за област 
радних односа 
 -архиви 
 
 III број: 112-375/2017 
 У Зајечару, 12.06.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р. 

   

 
 На основу члана 56. став 2., а у 
вези са чланом 49. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2016), а у вези са 
чланом 46. став 1. тачка 7. и члана 66. 
став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-
др.закон и 101/2016-др.закон), Градско 
веће града Зајечара на седници одржаној  
12.06.2017. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 I Слободан Виденовић, дипломи-
рани правник из Зајечара, поставља се за 
вршиоца дужности начелника Градске 
управе града Зајечара, почев од 
12.06.2017. године, најдуже на три месеца, 
без спровођења јавног конкурса. 
 
 II У случају да се јавни конкурс не 
оконча постављењем на положај 
начелника Градске управе града Зајечара, 
статус вршиоца дужности начелника 
Градске управе града Зајечара може се 
продужити најдуже још три месеца. 
 
 III Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
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 Гордани Огњановић, начелници 
Градске управе града Зајечара и Жарку 
Мариновићу, заменику начелника Градске 
управе града Зајечара, утврђен је 
престанак рада службеника на положају-
начелника и заменика начелника Градске 
управе града Зајечара са 12.06.2017. 
године, због подношења писмених 
оставка. 
 
 Чланом 49. став 2. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, 
прописано је да Градско, односно 
општинско веће  поставља и разрешава 
начелника управе и заменика начелника 
управе, а чланом 56. став 2. истог Закона, 
прописано је да уколико није постављен 
начелник управе, као ни његов заменик, 
до постављења начелника управе, као и 
када начелник управе није у могућности 
да обавља дужност дуже од 30 дана, 
Веће може поставити вршиоца дужности - 
службеника који испуњава утврђене 
услове за радно место службеника на 
положају, који ће обављати послове 
начелника управе, најдуже на три месеца, 
без спровођења јавног конкурса.  
 Чланом 56. став 4. истог Закона, 
прописано је да у случају да се јавни 
конкурс не оконча постављењем на 
положај, статус вршиоца дужности може 
се продужити најдуже још три месеца. 
 
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи, прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава 
начелника општинске управе, односно 
начелника управе за поједине области, а 
чланом 66. став 5. истог Закона, 
прописано је да се одредбе овог закона 
које се односе на општинско веће 
примењују на градско веће. 
 
 Слободан Виденовић рођен је 

27.06.1969. године у Зајечару. Основну и 

средњу школу завршио је у Зајечару. 

Дипломирао је на Универзитету у Нишу-

Правни факултет Ниш и стекао звање 

дипломираног правника. Има положен 

правосудни испит. Од 2000. године до 

2002. године био је запослен у 

Општинском суду у Зајечару. Од 2003. 

године био је запослен у општинском 

јавном правобранилаштву на месту 

самосталног стручног сарадника. Од 2005. 

године до 2007. године био је заменик 

општинског јавног правобраниоца, након 

чега је постављен за општинског јавног 

правобраниоца. Од 2008. године до 2013. 

године био је на јавној функцији Градског 

јавног правобраниоца. Тренутно је 

запослен у Градској управи града Зајеча-

ра и распоређен у Одељењу за локални 

економки развој, привреду и друштвене 

делатности на пословима самосталног 

саветника. Ожењен је и отац двоје деце. 

  

 Имајући у виду све наведено, 

Градско веће града Зајечара је сагласно 

овлашћењима из Закона, донело Решење 

о постављењу вршиоца дужности 

начелника Градске управе града Зајечара, 

као у диспозитиву. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог Решења може се 

покренути управни спор, подношењем 

тужбе суду непосредно или преко поште, 

у року од 30 дана од дана пријема. 

 

 Решење доставити: 

 -именованом 

 -Одељењу за финансије Градске 

управе града Зајечара 

 -надлежној служби за област 

радних односа 

 -архиви 

 

 

 III број: 112-376/2017 

 У Зајечару, 12.06.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић, с.р. 
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На основу члана 12. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“ бр. 29/13, 31/13 и 51/14), 
Градско веће града Зајечара на седници 
одржаној 12 . јунa 2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Организационог одбора 
51. Гитаријаде 

 
I 

Образује се Организациони одбор 
поводом одржавања 51. Гитаријаде у 
следећем саставу: 

- За председника  Организационог одбо-
ра именује се Жељко Васић; 

- за заменика председника Организа-
ционог одбора именује се Вујадин 
Милошевић, члан Градског већа града 
Зајечара; 

- за чланове Организационог одбора 
именују се: 

- Вукашин Лакићевић, члан Градског 
већа града Зајечара; 

- Саша Ивановић, помоћник 
градоначелника; 

- Сања Димитријевић, начелник 
Полицијске управе Зајечар; 

- Станислав Тадић, директор 
Здравственог центра Зајечар; 

- Предраг Ницић, начелник Извиђача 
Одреда “Ђорђе Симеоновић”; 

- Зоран Стамнековић, директор 
ЦЕКИТ-а; 

- Саша Јовић, ЦЕКИТ; 
- Милош Петковић, ЦЕКИТ; 
- Максут Ћатовић, Удружење 

грађана “Гитаријада фест”; 
- Сања Марић, Удружење грађана 

“Гитаријада фест”. 

II 
 

Задатак Организационог одбора је 
предузимање свих активности ради 
успешног организовања 51. Гитаријаде. 
 

III 
 

Ступањем на снагу овог решења престаје 
да важи решење привременог органа 
града Зајечара V бр. 02-116/2017 од 
22.05.2017. године. 
 

IV 
 

Решење доставити: именованима и 
архиви. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић, с.р. 

   

 
На основу члана 12. став 1. Одлуке 

о Градском већу Града Зајечара ("Сл. лист 
Града Зајечара", бр. 29/13, 31/13, 51/14 и 
21/16), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 12.06.2017. године, 
донело је 

 
Н А Р Е Д Б У 

 
 Наређује се забрана коришћења 
средстава репрезентације директним и 
индиректним корисницима Буџета града 
Зајечара, као и јавним предузећима и 
установама основаним од стране Града 
Зајечара, осим у случају посета страних 
делегација као и одржавања манифес-
тација у организацији Града Зајечара. 
 Средства репрезентације могу се 
користити изузетно уз писмену сагласност  
Градоначелника.  
 Налаже се директним и 
индиректним корисницима Буџета града 
Зајечара, као и јавним предузећима и 
установама основаним од стране Града 
Зајечара да своје финансијске планове 
ускладе са забраном из става 1. ове 
Наредбе. 
  
 
 

 
Република Србија 

Град Зајечар 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Број: III  БР. 02-141/2017 
Датум: 12. јун 2017. године 

З А Ј Е Ч А Р 
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Чланом 12. став 1.Одлуке о 

Градском већу града Зајечара,прописано 
је да у вршењу послова из своје 
надлежности, Градско веће доноси одлуке, 
пословник, правилнике, наредбе, упутства, 
решења и закључке. 

Обзиром да се Град  Зајечар 
налази у тешкој финансијској ситуацији ,а 
у циљу рационализације и уштеде 
средстава буџета Града Зајечара Градско 
веће Града Зајечара донело је Наредбу 
као у диспозитиву. 
 

Наредбу доставити: директним и 
индиректним корисницима Буџета града 
Зајечара, као и јавним предузећима и 
установама основаним од стране Града 
Зајечара и архиви. 
 
 III бр. 016-05 /17 
 У Зајечару, 12.06.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р. 

 
 

 
 

 

С А Д Р Ж А Ј 
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Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, 

Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: milan.blagojevic@zajecar.info 


