
 
 На основу члана 49. став 2. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Сл. 

гласник РС“, бр. 21/2016), члана 46. став 

1. тачка 7., члана 56. став 1. и члана 66. 

став 5. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 73. 

Статута града Зајечара („Сл. лист града 

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

22/14 и 8/16), Градско веће града Зајечара 

на седници одржаној 28.07.2017. године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

 I Слободан Виденовић, 

дипломирани правник из Зајечара, 

поставља се за  начелника Градске 

управе града Зајечара, почев од 

28.07.2017. године, на пет година. 

 

 II Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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 50. став 2. истог Закона, прописа-

но је да за начелника управе, која је 

образована као јединствени орган, може 

бити постављено лице које има стечено 

високо образовање из научне области 

правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, 

мастер струковним студијама, специјалис-

тичким академским студијама, специјали-

стичким струковним студијама, односно 

на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалисти-

чким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит и најмање пет 

година радног искуства у струци.  

 

 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, 

чланом 56. став 1. истог Закона, 

прописано је да начелника општинске 

управе, односно управе за поједине 

области поставља општинско веће, на 

основу јавног огласа, на пет година, а 

чланом 66. став 5. истог Закона, 

прописано је да се одредбе овог закона 

које се односе на општинско веће 

примењују на градско веће. 

 

 Чланом 73. став 1. Статута града 

Зајечара, прописано је да начелника 

Градске управе поставља Градско веће, 

на основу јавног огласа, на пет година. 

 

 Градско веће града Зајечара је у 

складу са чланом 95. Закона о запос-

ленима у аутономним покрајинама и једи-

ницама локалне самоуправе и чланом 73. 

Статута града Зајечара, на својој седници 

одржаној 14.06.2017. године донело Зак-

ључак о покретању поступка за поставље-

ње начелника Градске управе града 

Зајечара, III број: 02-147/2017. У листу 

„Политика“ је, у складу са чланом 102. 

Закона о запосленима у аутономним по-
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крајинама и јединицама локлане само-

управе, дана 26.06.2017. године објавље-

но да је Градско веће града Зајечара 

расписало јавни конкурс за попуњавање 

положаја начелника Градске управе града 

Зајечара. Дана 26.06.2017. године је, у 

складу са напред наведеним чланом За-

кона о запосленима у аутономним покра-

јинама и јединицама локалне самоуправе, 

на интернет презентацији града Зајечара 

објављен Јавни конкурс за попуњавање 

положаја начелника Градске управе града 

Зајечара. 

 Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор начелника Градске 

управе града Зајечара, је након спро-

веденог целокупног изборног поступка 

доставила Градском већу града Зајечара, 

у складу са чланом 97. став 1. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, Листу за 

избор кандидата за избор начелника 

Градске управе града Зајечара од 

21.07.2017. године, и утврдила да је 

Слободан Виденовић једини кандидат 

који је учествовао у изборном поступку и 

да испуњава мерила прописана за избор 

са израчунатом просечном оценом 3 (три). 

 

 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 Општин-

ском суду у Зајечару. Од 2003. године био 

је запослен у општинском јавном право-

бранилаштву на месту самосталног струч-

ног 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 правобра-

ниоца. Из Одељења за локални економки 

развој, привреду и друштвене делатности 

Градске управе града Зајечара, где је био 

распоређен на пословима самосталног 

саветника, 12.06.2017. године постављен 

је за вршиоца дужности начелника 

Градске управе града Зајечара. Ожењен 

је и отац двоје деце. 

 

 Чланом 97. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, 

прописано је да орган аутономне 

покрајине надлежан за постављење на 

положај, односно Веће доноси одлуку о 

избору кандидата у року од 15 дана од 

дана пријема листе кандидата.  

 

 Имајући у виду све наведено, 

Градско веће града Зајечара је сагласно 

овлашћењима из Закона, донело Решење 

о постављењу 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: 112-398/2017 

 У Зајечару, 28.07.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић  

 

 

 



28. ЈУЛ 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 35  СТРАНА 3 

 
 На основу члана 49. став 2. Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе („Сл. 

гласник РС“, бр. 21/2016), члана 46. став 

1. тачка 7., члана 56. став 1. и 3. и члана 

66. став 5. Закона о локалној самоуправи 

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

др.закон и 101/2016-др.закон) и члана 73. 

Статута града Зајечара („Сл. лист града 

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

22/14 и 8/16), Градско веће града Зајечара 

на седници одржаној 28.07.2017. године, 

донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ  

 ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ 

УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 I Слађана Каран, дипломирани 

правник из Зајечара, поставља се за 

заменика  начелника Градске управе 

града Зајечара, почев од 28.07.2017. 

године, на пет година. 

 

 II Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 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 50. став 2. истог Закона, 

прописано је да за начелника управе, која 

је образована као јединствени орган, 

може бити постављено лице које има 

стечено високо образовање из научне 

области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, мастер струковним 

студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири 

године или специјалистичким студијама 

на факултету, положен државни стручни 

испит и најмање пет година радног 

искуства у струци. Чланом 50. став 5. 

истог Закона, прописано је да се заменик 

начелника управе поставља на исти начин 

и под истим условима као начелник.  

 

 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, 

чланом 56. став 1. истог Закона, 

прописано је да начелника општинске 

управе, односно управе за поједине 

области поставља општинско веће, на 

основу јавног огласа, на пет година, 

ставом 3. овог члана истог Закона, 

прописано је да се Заменик начелника 

општинске управе поставља на исти 

начин и под истим условима као начелник, 

а чланом 66. став 5. истог Закона, 

прописано је да се одредбе овог закона 

које се односе на општинско веће 

примењују на градско веће. 

 

 Чланом 73. став 1. Статута града 

Зајечара, прописано је да начелника 

Градске управе поставља Градско веће, 

на основу јавног огласа, на пет година, а 

ставом 3. истог члана овог Статута, 

прописано је да се заменик начелника 

Градске управе поставља на исти начин и 

под истим условима као начелник. 

 

 Градско веће града Зајечара је у 

складу са чланом 95. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе и чланом 

73. Статута града Зајечара, на својој 

седници одржаној 14.06.2017. године 

донело Закључак о покретању поступка за 

постављење заменика начелника Градске 

управе града Зајечара, III број: 02-

148/2017. У листу „Политика“ је, у складу 

са чланом 102. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама 
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локлане самоуправе, дана 26.06.2017. 

године објављено да је Градско веће 

града Зајечара расписало јавни конкурс 

за попуњавање положаја заменика 

начелника Градске управе града Зајечара. 

Дана 26.06.2017. године је, у складу са 

напред наведеним чланом Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, на 

интернет презентацији града Зајечара 

објављен Јавни конкурс за попуњавање 

положаја заменика начелника Градске 

управе града Зајечара. 

 

 Комисија за спровођење јавног 

конкурса за избор заменика начелника 

Градске управе града Зајечара, је након 

спроведеног целокупног изборног 

поступка доставила Градском већу града 

Зајечара, у складу са чланом 97. став 1. 

Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе, Листу за избор кандидата за 

избор заменика начелника Градске управе 

града Зајечара од 21.07.2017. године, и 

утврдила да је Слађана Каран једини 

кандидат који је учествовала у изборном 

поступку и да испуњава мерила 

прописана за избор са израчунатом 

просечном оценом 3 (три). 

 

 Слађана Каран је рођена 1958. 

године у Зајечару, где је завршила 

Гимназију. 1984. године дипломирала је 

на Правном факултету Универзитета у 

Нишу-одељење Правног факултета из 

Ниша у Зајечару и стекла је звање 

дипломираног правника.  Радни однос је 

први пут засновала 1985. године у РО 

„Кристал Зајечар“, након чега је положила 

приправнички испит, а потом је обављала 

различите правне послове из облати 

делатности овог предузећа.  Од 

01.03.1993. године засновала је радни 

однос у Општинској управи у Зајечару, где 

је првобитно била распоређена на 

пословима самосталног стручног 

сарадника у Одељењу за стамбено-

комуналне послове. Од 2001. до 2005. 

године обављала је послове шефа 

Службе за скупштинске послове, а након 

тога, па све до 2010. године послове 

шефа Службе за управне послове у 

Одељењу за привреду и друштвене 

делатности Градске управе града 

Зајечара. Од 2010. године па до данас 

налази се на пословима просветног 

инспектора у Градској управи града 

Зајечара. Такође, од 2002. године па до 

данас обавља послове секретара Градске 

изборне комисије града Зајечара. Има 

положен стручни испит за запослене у 

државним органима.  

 Чланом 97. став 2. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, 

прописано је да орган аутономне 

покрајине надлежан за постављење на 

положај, односно Веће доноси одлуку о 

избору кандидата у року од 15 дана од 

дана пријема листе кандидата.  

 

 Имајући у виду све наведено, 

Градско веће града Зајечара је сагласно 

овлашћењима из Закона, донело Решење 

о постављењу заменика 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: 112-399/2017 

 У Зајечару, 28.07.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић 
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 На основу члана  59. став 1. тачка 

8. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 

Зајечара"  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 

8/16), члана 12 став 1. Одлуке о Градском 

већу града Зајечара ("Сл.лист града 

Зајечара“, бр.21/13, 31/13, 51/14 и 21/16), 

а у вези са Одлуком о оснивању Буџетског 

фонда за развој пољопривреде града 

Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 

14/2015 и 34/2017), Градско веће града 

Зајечара дана 28.07.2017. године, донело 

је 

 

РЕШЕЊЕ 

  о образовању и именовању Комисије 

за подстицање развоја пољопривреде 

града Зајечара 

 

I 

 

 Овим Решењем образује се 

Комисија за подстицање развоја 

пољопривреде града Зајечара (у даљем 

тексту: Комисија).        

 

II 

 

 Именују се председник и чланови 

Комисије, и то: 

 

1. Весна Станковић, мр. Пољоприв-

редних наука, председник; 

2. Слободан Митровић, мр. Пољо-

привредних наука, члан; 

3. Наташа Цветковић, дипл. инг. 

Пољопривреде, члан; 

4. Дарко Димитријевић, дипломирани 

ветеринар, члан; 

5. Михајло Жикић, дипл. инг. Пољо-

привреде, члан; 

6. Славица Џелетовић, дипл. инг. 

пољопривреде, члан и 

7. Мића Милетић, регистровани 

пољопривредни произвођач из 

Грљана, члан. 

 

 

 

III 

 

 Комисија се именује на мандатни 

период од четири године. 

 

 IV 

 

 Задаци Комисије су да:  

 

- доноси Пословник о раду; 

- сачини Програм мера подршке за 

спровођење пољопривредне политике 

и политике  руралног развоја на 

територији града Зајечара; 

- доноси Критеријуме за избор 

корисника средстава Фонда; 

- разматра предлоге и доноси Одлуку о  

додели  средстава; 

- сачини текст Конкурса и распише 

Конкурс; 

- врши одабир корисника средстава по 

расписаном конкурсу; 

- предлаже Градоначелнику доношење 

Одлуке о преношењу новчаних 

средстава. 

 

V 

 

 Стручне и административне 

послове за потребе Комисије обавља 

Одељење  за локални економски развој, 

привреду и друштвене делатности и 

Одељење за финансије Градске управе 

града Зајечара. 

  

VI 

 

 Ступањем на снагу овог решења, 

престају да важе Решење о образовању и 

именовању Комисије за подстицање 

развоја пољопривреде града Зајечара III 

Број 02-116/2015 од 17.04.2015. године и  

Решење о измени решења о образовању 

и именовању Комисије за подстицање 

развоја пољопривреде града Зајечара III 

Број 02-309/2016 од 17.11.2016. године. 
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VII 

 

 Решење објавити у “Службеном 

листу града Зајечара" и доставити: 

именованима, Одељењу за локални 

економски развој, привреду и друштвене 

делатности, Одељењу за финансије 

Градске управе града Зајечара и архиви.  

 

 

 

III Број: 02- 218/2017 

У Зајечару,  28.07.2017. године   

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
  
Решење о образовању и именовању Комисије за подстицање 
Рзвоја пољопривреде града Зајечара ........................................................................ 1 
 
Решење о постављењу  начелника Градске управе Града Зајечара  ....................... 3 
 
Решење о постављењу  заменика начелника Градске управе Града Зајечара  ...... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: мр Милан Благојевић Адреса: Зајечар, 

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