
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
1. и 6. а у вези са чланом 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 1. и 7. а у вези са чланом 
120. 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 седници одржаној 30.08.2017. 
године, донела је 
                  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
  

 У Статуту града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 21/11,  
56/13, 22/14 и 8/16), у даљем тексту: 
Статут, члан 6. став 2. мења се и гласи:  
 „Празник Града је Градска слава“,  
 а у члану 6. став 3. Статута, део 
који гласи:  
 „Дан града слави се 7. септембра, 
а“, брише се , код речи „градска“ ставља 
се велико почетно слово „Г“ , и након речи 
„слава“, додају се речи „слави се“. 

 
Члан 2. 

 

 Члан 9. став 3. Статута, који гласи:  
 „Награде и друга јавна признања и 
звање почасног грађанина додељују се 
поводом Дана Града“, брише се, а 
досадашњи став 4. постаје став 3. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 14. став 1. тачка 22. 
Статута, део који гласи:  
 „одређује ерозивна подручја,“, 
брише се. 
 

Члан 4. 
 

 Члан 51а Статута се брише. 

Члан 5. 
 

 У члану 71. став 2. Статута, речи: „ 
,осим за обављање скупштинских 
послова, за које се, у складу са чланом 
51а Статута образује посебна служба“, се 
бришу. 

 
Члан 6. 

  
 После члана 81. Статута, мења се 
наслов и гласи: 
 „Правобранилаштво града Зајеча-
ра“. 
 

Члан 7. 
  
 Члан 82. Статута, мења се и гласи: 
 “За послове правне заштите 
имовинских права и интереса Града, 
његових органа и организација и других 
правних лица чије се финансирање врши 
из буџета града Зајечара, образује се 
Правобранилаштво града Зајечара, као 
посебан орган. 
 Организација, делокруг и рад Пра-
вобранилаштва града Зајечара уређују се 
посебном одлуком Скупштине града.“ 
 

Члан 8. 
 

 У свему осталом, Статут остаје 
непромењен. 
 

Члан 9. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
  
 I број: 011-43/2017 
 У Зајечару, 30.08.2017. године 
 
 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 59. став 1. и 

члана 66. став 6. и став 7. Закона о 

локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", број129/2007, 83/2014 - др. закон и 

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

тачка 7. и члана 76. став 1. Статута града 

Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 

1/08,20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 

Скупштина града Зајечара на седници 

одржаној 30.08.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о градској управи града 

Зајечара („Службени лист града Зајеча-

ра“, број 51/14, 9/2016 и 34/2016), у 

даљем тексту: Одлука, члан 10. мења се 

и гласи: 

 

„Члан 10. 

 

 Одељење за опште, заједничке и 

нормативно-правне послове обавља пос-

лове који се односе на: лични статус гра-

ђана; вођење матичних књига; издавање 

извода и уверења из матичних књига; 

пружање правне помоћи грађанима; 

вођење и ажурирање бирачког списка и 

изборна права; стручне, организационе и 

административно-техничке послове за 

органе месних заједница; писарницу и 

архиву; радне односе запослених у Град-

ској управи и функционера града;  уговор-

но-радне односе ангажованих лица; при-

јем захтева и других поднесака странака; 

коришћење и одржавање телефонске 

централе; пројектовања, израду и одржа-

вање информационог система ради пру-

жања логистичке подршке раду органа 

Града; планирање, израду и одржавање 

телекомуникационе инфраструктуре; пра-

ћење прописа и припрему одговарајућих 

општих аката из области информационих 

технологија у складу са законским и 

подзаконским прописима; праћење пропи-

са и припрему одговарајућих општих 

аката из области противпожарне заштите 

у складу са законским и подзаконским 

прописима; праћење примене и преду-

зимање адекватних превентивних мера 

противпожарне заштите у складу са 

законоским и подзаконским актима; умно-

жавање и фотокопирање материјала; одр-

жавање и ефикасно функционисање 

возног парка; организовање редовног 

одржавања, чишћења и спремања 

просторија Градске управе у складу са 

закљученим уговорима; организовање 

физичког, техничког и физичко-техничког 

обезбеђења објеката Градске управе у 

складу са заљученим уговорима; припре-

мање нацрта прописа и других аката које 

доносе органи Града; извршавање одлука 

и других акта Скупштине града, градона-

челника и Градског већа из оквира својих 

надлежности; стручне, оперативне, орга-

низационе и административно-техничке 

послове за органе Града и стална и пов-

ремена радна тела и комисије; послове у 

вези са избором, именовањем и постав-

љењем лица чији избор, именовање и 

постављење је у надлежности Скупштине 

града, Градоначелника и Градског већа; 

послове у вези са објављивањем аката у 

„Службеном листу града Зајечара“; пружа-

ње стручне помоћи одборничким групама 

и одборницима о питањима из надлеж-

ности Скупштине; управљање људским 

ресурсима и вођење кадровске евиден-

ције и персоналних досијеа; стручне, 

оперативне, организационе и администра-

тивно-техничке послове за овлашћено 

лице које решава о захтевима за 

слободан приступ информацијама од 

јавног значаја у смислу упућивања на 

време и место објављивања тражене 

информације односно документа који ту 

информацију садржи; израду печата за 

органе Града Зајечара и друге послове 

утврђене законом, Статутом града и 

другим актима органа Града.“. 

 

Члан 2. 

 

  У члану 11. став 2. Одлуке,   речи „ 

оверу потписа рукописа и преписа“, бришу 

се. 
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Члан 3. 

 
  У члану 12. Одлуке, речи „припре-
ма радне и протоколарне састанке 
изабраних и постављених лица у 
органима Града; прати активности на 
реализацији утврђених обавеза и 
координира активности на остваривању 
јавности рада; организује пријем странака 
ради непосредног обраћања изабраним и 
постављеним лицима у органима Града; 
организује протокол поводом пријема 
домаћих и страних представника, култур-
них и спортских догађања, додељивања 
јавних признања и награда као и друге 
протоколарне послове;“, бришу се, а речи 
„Комисије за разврставање деце ометене 
у развоју“, замењују се речима 
„Интерресорне комисије“. 
 

Члан 4. 

 Члан  13. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 13. 

 Одељење за урбанизам, грађевин-
ске и комунално-стамбене послове  
обавља послове који се односе на: 
поступак израде просторног плана Града;  
старање о излагању планског документа 
на јавни увид; преузимање по службеној 
дужности постојеће копије топографског и 
катастарског плана односно дигиталних 
записа као и извода из катастра подзем-
них и надземних водова; ажурирање 
катастарских подлога; припремање 
нацрта одлука о изради урбанистичко 
планске и урбанистичко техничке доку-
ментације; организацију јавних презен-
тација урбанистичких пројеката и планова; 
издавање извода из урбанистичких 
планова; издавање локацијских услова и 
информација о локацији; прибављање 
сагласности које су посебним законима 
прописане као услов за издавање лока-
цијских услова за изградњу; решавање 
захтева за озакоњење незаконито 
изграђених објеката; издавање грађевин-
ских дозвола; издавање решења о 
одобрењу извођења радова; обављање 
административних послова у поступку 
техничких прегледа објеката; издавање 

употребних дозвола за објекте за које је 
надлежан град; доношење решења о 
рушењу објеката по захтеву странке; 
обављање послова обједињене проце--
дуре који се односе на издавање локациј-
ских услова, грађевинских и употребних 
дозвола, пријаве радова и друго; вршење 
управних и других послова у спровођењу 
закона и других прописа у области 
урбанизма, грађевинарства и комунално-
стамбеној области; предлагање нацрта 
аката које доносе органи града из дело-
круга рада одељења; непосредно спрово-
ђење прописа Скупштине Града у наведе-
ним областима; уређење, развој и обав-
љање комуналних делатности;  обезбеђи-
вање услова за трајно обављање 
комуналних делатности; спровођење пос-
тупка исељења бесправно усељених лица 
из станова или заједничких просторија 
стамбених, односно стамбено-пословних 
зграда, као и друге послове у стамбеној 
области; заштиту и унапређење животне 
средине за обављање одређених 
делатности у складу са законом; заштиту, 
очување, управљање и коришћење 
непокретности у јавној својини Града; 
спровођење поступака експропријације, 
комасације, враћања земљишта и друге 
послове у складу са законом, Статутом 
града и одлукама органа Града, као и 
пружање стручне помоћи странкама у 
остваривању и заштити својих права и 
правних интереса пред Градском управом 
града Зајечара, из делокруга рада 
одељења и друге послове утврђене 
законом, Статутом града и другим актима 
органа Града.“. 

Члан 5. 

 Члан  14.  Одлуке мења се и гласи: 
 

„Члан 14. 

Одељење за инспекцијске послове 
и комуналну полицију обавља послове 
инспекцијског надзора над применом 
законских и других прописа и општих 
аката Скупштине града из области: 
Комуналне инспекције – надзор у области 
обављања комуналних делатности и рада 
јавних и јавних комуналних предузећа, 
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стања комуналних објеката и квалитета 
пружања комуналних услуга грађанима, 
неовлашћено заузимање јавних површина 
предметима, мањим монтажним објекти-
ма и стварима, паркирања, раскопавања 
и довођења јавних површина у првобитно 
стање, поправку и редовно одржавање 
улица, тротоара и тргова, део послова 
тржишне инспекције у делу надзора над 
продајом робе ван продајног места и 
друго; Грађевинске инспекције – надзор 
над изградњом и употребом објеката за 
које дозволе издаје Градска управа, 
контрола изградње објеката према 
одобреној документацији, стандардима и 
поштовању прописа о безбедности 
приликом изградње, вођење поступка 
утврђивања опасности објеката по 
здравље и живот људи, вођење поступка 
и доношење решења о рушењу и 
уклањању објеката изграђених без одоб-
рења и друго; Инспекције за саобраћај и 
путеве-контрола грaдског и приградског 
превоза путника, локалног ванлинијског 
превоза путника, локалног посебног линиј-
ског превоза, локалног превоза за сопст-
вене потребе и такси превоза, паркирања, 
локалних и некатегорисаних путева и 
улица; Инспекције заштите животне 
средине – надзор над спровођењем про-
писа о заштити животне средине, заштита 
квалитета ваздуха, заштита од буке, 
контрола кретања и управљања неопа-
сним отпадом и  амбалажним отпадом, 
заштита од нејонизирајућег зрачења, 
контрола  да ли је извршена обавеза 
подношења захтева за одлучивање о 
потреби процене утицаја за пројекте за 
које се може захтевати процена утицаја, 
за које одобрење за изградњу пројекта 
издаје надлежни орган града, контрола да 
ли је извршена обавеза подношења 
захтева за добијање сагласности на 
процену утицаја и затеченог стања за 
пројекте за које је обавезна процена 
утицаја, за које одобрење за изградњу 
пројекта издаје надлежни орган града, 
контрола извршења обавеза носиоца 
пројекта из студије о процени 
утицаја/студије затеченог стања, а на коју 
је одлуку о давању сагласност дао 
надлежни орган града, контрола да ли 
нова постројења имају интегрисану 

дозволу издату у складу са Законом о 
интегрисаном спречавању и контроли 
загађивања животне средине, за које 
дозволу за изградњу издаје надлежни 
орган града, контролу да ли су постојећа 
постројења поднела захтев за издавање 
интегрисане дозволе за рад за коју 
дозволу за изградњу издаје надлежни 
орган града, контрола да ли се рад 
постројења одвија у складу са условима 
из издате интегрисане дозволе за коју 
дозволу за изградњу издаје надлежни 
орган града, планирање, координација, 
информисање, едукација као и налагање 
мера заштите животне средине и друго; 
Комуналне полиције – одржавање кому-
налног и другог законом уређеног реда од 
значаја за комуналну делатност, вршење 
контроле над применом закона и других 
прописа и општих аката из области кому-
налних и других делатности из надлеж-
ности града, остваривање надзора у 
јавном градском, приградском и другом 
локалном саобраћају, у складу са законом 
и прописима града, заштита животне 
средине, културних добара, локалних 
путева, улица и других јавних објеката 
значајних за град, подршка спровођењу 
прописа којима се обезбеђује несметано 
одвијање живота у граду, очување 
градских добара и извршавање других 
задатака из надлежности града (одржа-
вање градског реда), предузимање хитних 
мера заштите животне средине, заштита 
од елементарних и других непогода, 
заштита од пожара и друге заштите из 
надлежности града,као и друге послове 
утврђене законом, Статутом града и 
другим актима органа Града.“  
 

Члан 6. 
 

  У члану 21. Одлуке, мења се и 
гласи: 

„Члан 21 
 

 Кабинет градоначелника је 
посебна организациона јединица која се 
образује за обављање саветодавних и 
протоколарних послова који се односе на: 
припрему радних и протоколарних 
састанке изабраних и постављених лица у 
органима Града; праћење активности на 



30. АВГУСТ 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 36  СТРАНА 5 

 
реализацији утврђених обавеза и 
координирање активности на оствари-
вању јавности рада; организовање прије-
ма странака ради непосредног обраћања 
изабраним и постављеним лицима у 
органима Града; организовање протокола  
поводом пријема домаћих и страних 
представника, културних и спортских 
догађања, додељивање јавних признања 
и награда као и друге протоколарне 
послове; одбрану и ванредне ситуације, 
односе са јавношћу и административно-
техничке послове који су значајни за рад 
Градоначелника и Кабинет. 
 Запослена и постављена лица у 
Кабинету градоначелника  заснивају радн-
и однос на одређено време, док траје 
дужност Градоначелника. 
 Радни однос на одређено време 
запослених  и постављена лица из прет-
ходног става не може да прерасте у радни 
однос на неодређено време. 
 Кабинетом градоначелника руково-
ди шеф Кабинета који за свој рад и рад 
Кабинета одговара Градоначелнику.“. 
 

Члан 7. 
 

  После члана 21. Одлуке, додаје се 
нови члан 21а који гласи: 
 

„Члан 21а. 
 

 У Градској управи, Градоначелник 
поставља највише пет помоћника 
градоначелника за поједине области 
(буџет, финансије и контролу јавних 
прихода; информисање и односе са 
јавношћу; омладину, спорт и сарадњу са 
верским заједницама; приватно 
предузетништво; урбанизам, примарну 
здравствену заштиту, заштиту животне 
средине; пољопривреду, водопривреду, 
шумарство, саобраћај, туризам) као и за 
друге области од значаја за Град,  
одређене актом о постављењу. 
 Помоћници градоначелника 
покрећу иницијативе, предлажу пројекте и 
дају мишљења Градоначелнику у вези са 
питањима која су од значаја за развој у 
областима за које су постављени. 
 
 

 У обављању послова, помоћници 
градоначелника користе податке којима 
располажу организационе јединице Град-
ске управе надлежне за одговарајућу об-
ласт и јавне службе чији је оснивач Град. 
 За свој рад помоћници градо-
начелника одговарају Градоначелнику.  
 

Члан 8. 
 

 Члан 23. Одлуке мења се и гласи: 
 

„Члан 23. 
 

 Начелника Градске управе, као 
службеника на положају, поставља и 
разрешава Градско веће на основу јавног 
конкурса, на период од пет година. 
 Начелник Градске управе може 
после протека времена на које је 
постављен, бити поново постављен на 
исти положај без јавног конкурса.  
 Начелник Градске управе може 
имати заменика који га замењује у случају 
његове одсутности и спречености да 
обавља своју дужност. 
 Одредбе ове Одлуке које се 
односе на начелника Градске управе, 
примењују се и на заменика начелника.“. 
 

Члан 9. 
 
 После члана 23. Одлуке, додају се 
нови чланови од „23а“ до „23е“ који гласе: 
 

„Члан 23а. 
 

 За начелника Градске управе може 
бити постављено лице које има стечено 
високо образоваање из научне области 
правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
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. 
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Члан 23б. 

 
 Начелнику Градске управе престаје 
рад на положају:  
1) протеком времена на које је 

постављен;  
2) подношењем писмене оставке;  
3) ступањем на функцију у државном 

органу, органу аутономне покрајине 
или органу јединице локалне 
самоуправе;  

4) укидањем јединице локалне самоу-
праве, односно градске општине;  

5) укидањем органа управе;  
6) даном навршења 65. године живота 

ако има најмање 15 година стажа 
осигурања;  

7) ако му радни однос престане 
његовим писменим отказом;  

8) разрешењем;  
9) укидањем положаја.  
 

Члан 23в. 
 

 Начелник Градске управе се 
разрешава са положаја ако му престане 
радни однос због:  
1) правоснажне пресуде на безусловну 

казну затвора од најмање шест месе-
ци - даном правоснажности пресуде;  

2) коначног решења којим му је изречена 
дисциплинска казна престанка радног 
односа;  

3) коначног решења којим му је одређена 
оцена "не задовољава" на ванредном 
оцењивању;  

4) спровођења иницијативе за 
разрешење на основу мере јавног 
објављивања препоруке за 
разрешење коју изрекне Агенција за 
борбу против корупције;  

5) других разлога предвиђених општим 
прописима о раду којима се уређује 
престанак радног односа независно од 
воље запосленог и воље послодавца.  

 Начелник Градске управе се 
разрешава с положаја и ако:  
1) Градско веће прихвати јавну 

препоруку заштитника грађана за 
разрешење;  

2) два пута, без обзира на редослед 
оцена, решењем буде одређена оцена 
"не задовољава".  

Члан 23г. 

 

 Престанак рада на положају 

утврђује се решењем које доноси Градско 

веће, у року од осам дана од дана 

наступања разлога због којих је рад на 

положају престао. 

 

Члан 23д. 

 

 Начелник Градске управе коме је 

престао рад на положају из разлога 

утврђених чланом 23б. тач. 1), 2) и 9) ове 

Одлуке има право да код послодавца 

буде распоређен на друго радно место за 

које испуњава услове.  

 Уколико не постоји радно место на 

које може бити распоређен, начелник 

Градске управе има право на накнаду 

плате у трајању од три месеца у висини 

коју је имао у време престанка рада на 

положају, из разлога утврђених чланом 

23б. тач. 1) и 9) ове Одлуке.  

 Право на накнаду плате из става 2. 

овог члана може се изузетно продужити 

до три месеца уколико у том времену 

службеник стиче право на пензију.  

 Право из става 2. овог члана 

престаје пре истека рока од три месеца, 

заснивањем радног односа или стицањем 

права на пензију.  

 

Члан 23ђ. 

 

 Начелник Градске управе коме је 

положај укинут услед укидања јединице 

локалне самоуправе, односно укидања 

органа управе,  има иста права и 

дужности као службеник коме је протекло 

време на које је постављен или који је 

поднео оставку на положај.  

 Права и дужности након престанка 

рада на положају из разлога наведених у 

претходном ставу, службеник остварује у 

јединици локалне самоуправе која је 

преузела надлежност укинуте јединице 

локалне самоуправе, односно у органу 

управе који је преузео надлежност 

укинутог органа управе. 
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Члан 23е. 

 
 Уколико није постављен начелник 
Градске управе, као ни његов заменик, до 
постављења начелника Градске управе, 
као и када начелник управе није у 
могућности да обавља дужност дуже од 
30 дана, Градско 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.  
 Уколико начелник Градске управе 
није постављен, јавни конкурс за 
попуњавање положаја се оглашава у року 
од 15 дана од постављења вршиоца 
дужности.  
 У случају да се јавни конкурс не 
оконча постављењем на положај, статус 
вршиоца дужности може се продужити 
најдуже још три месеца.  
 По истеку рока из ст. 1, 2. и 3. овог 
члана службеник који је постављен на 
положај вршиоца дужности начелника 
Градске управе распоређује се на радно 
место на коме је био распоређен до 
постављења на овај положај.”   
 

Члан 10.  
 

 У члану 24а  Одлуке, на почетку 
текста реч „Предлаже“ замењује  се 
речима „Начелник Градске управе 
предлаже“.  
 

Члан 11.  
 

 У члану 25. став 2. Одлуке, на крају 
друге алинеје брише се тачка, ставља се  
„;“ и  додаје нова трећа алинеја која гласи: 
 „- Канцеларијом – шеф 
канцеларије.“ 
 У осталом делу, члан остаје 
непромењен. 
 

Члан 12.  
 

 У члану 27. Одлуке, после става 2. 
додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 
 „За руководиоце организационих 
јединица из става 1. и 2. овог члана могу 

бити распоређена лица која испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне 
спреме прописане законом, подзаконским 
актима и актом о организацији и 
систематизацији радних места у Градској 
управи. 
 Радно место руководиоца органи-
зационе јединице не може бити 
разврстано у звање ниже од звања  
осталих радних места у њој“. 
 

Члан 13.  
 

 После члана 45. Одлуке, додаје се 
нови члан 45а који гласи: 
 

„Члан 45а. 
 

 Лице може бити примљено у радни 
однос у Градској управи ако је то 
предвиђено кадровским планом и ако 
поред општих услова утврђених законом, 
испуњава и посебне услове у погледу 
стручне спреме и радне способности 
утврђене законом и  актом о 
систематизацији радних места. 
 Извршилачко радно место попу-
њава се трајним премештајем, спрово-
ђењем интерног конкурса, преузимањем 
службеника или заснивањем радног 
односа након спроведеног јавног конкурса 
 Положај се попуњава постав-
љењем.“  

 
Члан 14.  

 
 После члана 47. Одлуке, додају се 
нови чланови 47а. до 47е. који гласе: 
 

„Члан 47а. 
 

 О жалбама службеника изјавље-
ним на акта којима се одлучује о правима, 
обавезама и одговорностима службеника 
у Градској управи, као и о жалбама 
учесника интерног и јавног конкурса одлу-
чује у другом степену жалбена комисија. 

 
Члан 47б. 

 
 Жалбену комисију образује 
Градско веће на период од пет година. 
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 Председник и чланови жалбене 
комисије могу бити поново именовани.  
 Жалбена комисија је дужна да 
одлучи о жалби у року од 15 дана од дана 
њеног пријема. 
 Против одлуке жалбене комисије 
може се покренути управни спор. 
 

Члан 47в. 
 

 Жалбена комисија је самостална у 
свом раду и ради у саставу од три члана.  
 Најмање два члана жалбене 
комисије морају да имају 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, са најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 Жалбена комисија одлучује 
већином од укупног броја чланова и 
доноси Пословник о свом раду.  
 Чланови жалбене комисије имају 
право на накнаду за рад у комисији, чију 
висину одређује Градско веће. 
 Жалбена комисија има свој печат.  
  

Члан 47г. 
 

 Члану жалбене комисије престаје 
дужност члана када протекне време на 
које је именован, ако поднесе писмену 
оставку, када испуни услове за старосну 
пензију или када буде разрешен.  
 Уместо члана жалбене комисије 
коме је престала дужност пре истека 
времена на које је именован, именује се 
нови члан, до окончања мандата жалбене 
комисије. 
 

Члан 47д. 
 

 Председник или члан жалбене 
комисије може бити изузет од вршења 
дужности у појединачном жалбеном 
поступку, уколико постоји лични интерес 
који може имати он, или са њим повезано 

лице у вези са одлуком у  чијем 
доношењу учествује. 
 Решење о изузећу члана жалбене 

комисије доноси председник комисије. 

 Решење о изузећу председника 

жалбене комисије доноси Градско веће. 

 

Члан 47ђ. 

 

 Члан жалбене комисије разрешава 

се ако несавесно врши своје дужности 

или ако је осуђен на казну затвора од 

најмање шест месеци или за кажњиво 

дело које га чини недостојним дужности у 

жалбеној комисији.  

 Председник жалбене комисије 

разрешава се дужности ако је несавесно 

или неуспешно врши.  

 Против решења о разрешењу није 

допуштена жалба, али се може покренути 

управни спор.  

 

Члан 47е. 

 

 Жалбена комисија подноси извеш-

тај о свом раду Градском већу најмање 

једном годишње.“ 

 

Члан 15.  

 

 У  осталом делу Одлука остаје 

непромењена. 

 

Члан 16.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Зајечара".  

 

 

I број 011-45/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Стефан Занков 
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На основу члана 15.став 1. тачка 4. 

Закона о ванредним ситуацијама („Сл. 
гласник РС“, број 111/09, 92/11 и 93/12), а 
у вези члана 8. и 9. Уредбе о саставу и 
начину рада Штабова за ванредне 
ситауције („Сл.гласник РС“, број 98/10) и 
члана 14. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 01/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
30.08.2017.године, донела је   

 
 

ОДЛУКУ  
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

Образује се Штаб за ванредне 
ситуације града Зајечара (у даљем тексту: 
Штаб). 

 
Члан 2. 

 
Састав Штаба: 
 
Командант Штаба: Бошко Ничић, 
градоначелник; 
 
Заменик команданта: Марина Милић, 
заменик градоначелника; 
 
Начелник Штаба: Радојица Гавриловић, 
главни полицијски инспектор, шеф Одсека 
за управљање ризиком и цивилну заштиту 
Одељења за ванредне ситуације Зајечар; 
 
Чланови Штаба: 
 
1) Вукашин Лакићевић, члан Градског 

већа; 
2) Драган Ранђеловић, члан Градског 

већа; 
3) Драгослав Ђорђевић, члан Градског 

већа; 
4) Слободан Виденовић, начелник 

Градске управе града Зајечара; 
5) Владан Бојовић, Одељење за 

инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе града 
Зајечара; 
 

6) Иван Стојановић, Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове Градске управе 
града Зајечара; 

7) Марко Ђуричић, стручна служба 
Штаба; 

8) Јасмина Стевић Јовић, шеф Канце-
ларије за заштиту животне средине; 

9) Јасмина Николић, извршни директор 
„Штрабаг“ доо огранак ПЗП Зајечар; 

10) Бојан Трандафиловић, директор ЈКП 
„Хигијена“ Зајечар; 

11) Иван Жикић, директор ЈКСП „Зајечар“; 
12) Зоран Ракић, директор ГП „Зоран-Р“ 

доо  Доња Мутница; 
13) Марко Пауновић, директор ЈКП 

„Водовод“; 
14) Сања Димитријевић, начелник 

Полицијске управе Зајечар; 
15) Бранислав Матић, начелник Одељења 

за ванредне ситуације Зајечар; 
16) Миљан Јовић, начелник Ургентног 

центра Здравственог центра Зајечар; 
17) Слађана Ристић, директор Завода за 

јавно здравље „Тимок“; 
18) Владимир Виденовић, члан Градског 

већа; 
19) Душко Живковић, технички директор 

Електродистрибуције Зајечар; 
20) Милан Стојковић, ВП 6002 Зајечар; 
21) Владан Марковић, секретар Црвеног 

крста Зајечар. 
 

Секретар Штаба: Слађана Каран, 
заменик начелника Градске управе града 
Зајечара. 

 
Члан 3. 

 

Стручне и административно 
техничке послове за потребе Штаба врши 
Одељење за Опште, заједничке и 
нормативно правне послове Градске 
управе града Зајечара, у сарадњи са 
представником Одељења за ванредне 
ситуације у Зајечару. 

 
Члан 4. 

 
Седнице штаба сазива командант 

Штаба, а у његовој одсутности заменик 
команданта. 

Редовне седнице Штаба одржавају 
се најмање један пут у три месеца. 



10 СТРАНА   БРОЈ 36 SLU@BENI LIST 30. АВГУСТ 2017.  

 
Ванредне седнице Штаба се обаве-

зно сазивају у кризним ситуацијама (у слу-
чају настанка појава које могу да угрозе 
здравље и животе људи или да проузро-
кују штету већег обима) и према потреби. 

 

Члан 5.  
 

Штаб организује заштиту и 
спасавање и предузима мере у случају 
настанка ванредне ситуације у складу са  
Законом о ванредним ситуацијама. 

 
Члан 6. 

 

У извршавању послова и задатака 
из своје надлежности, Штаб доноси 
наредбе, закључке и препоруке. 

 
Члан 7. 

 

Ради обављања послова заштите и 
спасавања у насељеним местима, делу 
насеља, стамбеним зградама и селима ( у 
даљем тексту: насеља) Штаб закључком 
именује повереника  и заменика повере-
ника цивилне заштите у насељеним 
местима. 

Повереници и заменици повере-
ника у насељима одређују се из редова  
председника савета и савета месних 
заједница и међу угледним грађанима, а 
постављају се и по основу распореда у 
цивилној заштити. 

 
Члан 8. 

 

Ради извршавања специфичних 
задатака заштите и спасавања, Штаб 
својим закључком образује стручно-
оперативне тимове. 

Радом стручно-оперативног тима 
руководи руководилац којег именује Штаб. 

Стручно-оперативни тимови за свој 
рад одговарају  начелнику Штаба. 

 
Члан 9. 

 

За одговорна лица испред Штаба  за 
заштиту и спасавање по врстама 
опасности и мерама цивилне заштите 
одређују се: 
1) за спасавање на води и под водом 

Иван Стојановић, 

2) за спасавање у случају померања тла 
(земљотреса и клизишта) Зоран 
Ракић, 

3) за спасавање у случају пожара на 
отвореном простору (шумски и пољски 
пожари) Владан Бојовић, 

4) за спасавање у случају снежних мећа-
ва, наноса и поледице Јасмина 
Николић, 

5) за спасавање у случају удеса и 
акцидената Јасмина Стевић Јовић, 

6) за спасавање у случају појаве 
епидемија Слађана Ристић, 

7) за спасавање у случају појаве 
епизоотија Владимир Виденовић, 

8) за координацију и организацију скла-
њања и предузимања урбанистичких 
мера заштите Иван Живковић, 

9) за организацију евакуације Владан 
Марковић, 

10) за организацију збрињавања Вукашин 
Лакићевић, 

11) за организацију прве и медицинске 
помоћи Миљан Јовић, 

12) за организацију и предузимање мера 
асанације терена Бојан Трандафи-
ловић. 

 

Члан 10. 
 

Доношењем ове Одлуке престаје 
да важи Одлука о образовању Штаба за 
ванредне ситуације Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 8/2016) 

 

Члан 11. 
 

Одлуку објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“. 

 
Члан 12. 

 

Одлуку доставити именованима, 
стручној служби Штаба и архиви. 
 
I број  011-42/2017 
У Зајечару,30.08.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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 На основу самосталног члана 23. 

(с1) Закона о изменама и допунама 

Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС", бр. 104/2016) и члана 14. 

став 1. тачка 5. Статута Града Зајечара 

(„Сл. Лист Града Зајечара“, бр. 1/2008, 

20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014 и 

8/2016), Скупштина Града Зајечара је, на 

седници одржаној 30.08.2017. године, 

донела  

 

 О Д Л У К У 

  о изменама Одлуке о локалним 

комуналним таксама 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним комуналним 

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

23/2013, 8/2014, 15/2014 - др. одлука, 

42/2014, 51/2014, 13/2016 и 7/2017 - др. 

Одлука), у члану 2. став 1. тачка 4. се 

брише. 

 Досадашње тачке 5. до 8. постају 

тачке 4. до 7. 

 

Члан 2. 

  

 У Тарифи локалних комуналних 

такси, Тарифни број 4. се брише. 

 Досадашњи Тарифни бројеви 5. до 

8. постају Тарифни бројеви 4. до 7. 

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Града Зајечара“ 

 

 

I број: 011-40/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 

 

 На основу члана 20. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16 - др. закон), члана 4. став 1. и 4. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) и члана 
14. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 
30. 08. 2017. године, донела  
 

О Д Л У К У 
о изменама Одлуке о комуналном 

уређењу на територији града Зајечара 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о комуналном уређењу 
на територији града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара" бр. 15/14, 22/14 - 
др.oдлука, 38/14, 39/14, 51/14, 3/16, 7/17 – 
др. одлука и 34/17), у поглављу III 
“ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА, ТРГОВА, 
ОБЈЕКАТА ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ, ПИЈАЦА 
И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, члан 26. 
став 1. мења се и гласи:  
 “Поправку и редовно одржавање 
улица, тротоара и тргова врши овлашћено 
предузеће, односно предузетник, осим 
коловоза, делова државних путева I Б, II A 
и II Б реда, који пролазе кроз град и 
насељена места”.    
  

Члан 2. 
 
 У члану 49. исте Одлуке, ставови 3. 
и 6. се бришу. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“ 
 
I број: 011-49/2017 
У Зајечару, 30. 08. 2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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  На основу члана 3. став 1. тачка 7. 

Закона о комуналним делатностима ("Сл. 

гласник РС" бр. 88/11 и 104/16) и чл. 39. 

став 1. тачка 31. Статута града Зајечара 

(„Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 3/08, 

20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), а у вези 

са чланом  15. став 1. тачка 13. Закона о 

финансирању локалне самоуправе ("Сл. 

гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 

125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 

усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 

усклађени дин. изн. и 104/2016 - 

др.Закон), Скупштина града Зајечара, на 

седници одржаној 30.08.2017. године,  

донeла је  

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 

ПАРКИРАЛИШТИМА 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о јавним паркира-

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

15/2014, 23/2014, 23/2014 - др. одлука, 

38/2014, 30/2015, 1/2016, 21/2016 и 9/2017 

- др. одлука), у даљем тексту: Одлука, 

члан 6. брише се. 

 

Члан 2. 

 

 У члану 10. Одлуке, ставови 1. и 3. 

бришу се. 

 Досадашњи став 2. постаје став 1. 

  

Члан 3. 

 

 У члану 19. Одлуке,  став 3. брише 

се.  

 Досадашњи став 4. постаје став 3. 

 

Члан 4. 

 

 У члану 21. став 3. Одлуке, иза 

речи “коришћења”, зарез и текст: “која 

обухвата и локалну комуналну таксу” 

бришу се. 

Члан 5. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I бр. 011-41/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 

   

 

   На основу члана 18. став 5. Закона 
о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. 
закон и 108/2016) и члана 14. тачка 27. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/2008, 3/2008 - испр., 
20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014 и 
8/2016), Скупштина града Зајечара је, на 
својој седници, одржаној дана 30.08.2017. 
године, донела 
 

О Д Л У К У 
о одређивању носиоца права 

коришћења на стварима у јавној 
својини  града Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 Сви носиоци права коришћења на 
непокретностима у својини града 
Зајечара, над којима Град Зајечар врши 
оснивачка права (месне заједнице, јавна 
предузећа, установе, основне школе и 
др.) који су, у тренутку ступања на снагу 
Закона о јавној својини и прописа донетих 
на основу овог Закона били укњижени или 
ванкњижни носиоци предметног права у 
функцији остваривања надлежности, 
односно делатности за коју су основани, 
сматрају се носиоцима истог у тренутку 
ступања на снагу ове Одлуке, са 
овлашћењем за упис у јавне књиге о 
непокретностима и правима на њима, у 
складу са законом којим се уређује упис 
права на непокретностима.   
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Члан 2. 

 
 Право коришћења на непокрет-
ностима из претходног члана ове Одлуке 
може престати искључиво на начин и у 
случајевима утврђеним Законом о јавној 
својини и пратећим прописима. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“ 
 
 
I број: 011-48/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 

 
   

 

 На основу члана 72. став 2. Закона 
о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон и 
101/2016 - др. Закон) и члана  92. и 93. 
Статута Града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/2008, 20/2009, 21/2011, 
56/2013, 22/2014 и 8/2016), Скупштина 
Града Зајечара је, на седници одржаној 
30.08.2017. године, донела 
  
 

 О Д Л У К У 
о измени Одлуке о месним заједницама  

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о месним заједницама 
(“Сл. лист општина”, бр. 11/06 и “Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 3/08), у глави II-
ПОДРУЧЈА ЗА КОЈА СЕ ОБРАЗУЈУ 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, у члану 6., у тачки 
3., речи: “са седиштем у Зајечару, Николе 
Пашића број 127” замењују се речима: “са 
седиштем у Зајечару, Војводе Путника 
број 7а”.  
 
 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број: 011-39/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 

   

 

 На основу чл. 76. Закона о 
становању и о одржавању зграда (“Сл. 
гласник РС”, бр. 104/16) и чл. 14. став 1. 
тач. 7. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/08, 20/209, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 
30.08.2017. године, донела   
 

О  Д  Л  У  К  У 
О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У 
СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО - 
ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
       

Члан 1.  
 
 Овом Одлуком утврђују се општа 
правила кућног реда у стамбеним и 
стамбено-пословним зградама на 
територији града Зајечара.  
 Под кућним редом, у смислу става 
1. овог члана, подразумевају се општа 
правила понашања станара посебних 
делова зграде, везана за коришћење 
станова, пословних просторија и других 
посебних делова зграде, као и за 
коришћење заједничких делова зграде, 
помоћног простора, самосталних делова 
зграде и земљишта које служи за редовну 
употребу зграде, ради обезбеђивања 
мирног и несметаног коришћења 
наведених делова зграде и одржавање 
реда и мира у згради. 
 



14 СТРАНА   БРОЈ 36 SLU@BENI LIST 30. АВГУСТ 2017.  

 
 Општа правила понашања у 
смислу става 2. овог члана су обавезујућа 
за све станаре.  
 

Члан 2. 
  
 Поједини изрази употребљени у 
овој Одлуци, у складу са Законом о 
становању и одржавању зграда (у даљем 
тексту: Закон), имају следеће значење:  
 1) стамбена зграда је зграда 
намењена за становање и користи се за 
ту намену, а састоји се од најмање три 
стана;  
 2) стамбено-пословна зграда је 
зграда која се састоји од најмање једног 
стана и једног пословног простора;  
 3) посебан део зграде јесте 
посебна функционална целина у згради 
која може да представља стан, пословни 
простор, гаражу, гаражно место или 
гаражни бокс; 
 4) стан је посебан део зграде који 
чини функционалну целину, састоји се од 
једне или више просторија намењених за 
становање и по правилу има засебан 
улаз;  
 5) пословни простор је део зграде 
који чини функционалну целину, састоји се 
од једне или више просторија намењених 
за обављање делатности и има засебан 
улаз;  
 6) помоћни простор јесте простор 
који се налази изван стана или пословног 
простора и у функцији је тих посебних 
делова зграде (подрум, таван, шупа, 
тоалет и сл);  
 7) самостални делови зграде су 
просторија са техничким уређајима, 
просторија трансформаторске станице и 
склоништа (кућна и блоковска);  
 8) заједнички делови зграде су 
делови зграде који не представљају 
посебан или самосталан део зграде, који 
служе за коришћење посебних или 
самосталних делова зграде, односно 
згради као целини, као што су: заједнички 
простори (степениште, улазни простори и 
ветробрани, заједнички ходник и галерија, 
тавански простор, подрум, бицикларница, 
сушионица, за веш, заједничка тераса и 
друге просторије намењене заједничкој 
употреби власника посебних или 

самосталних делова зграде и др), 
заједнички грађевински елементи 
(темељи, носећи зидови и стубови, 
међуспратне и друге конструкције, 
конструктивни део зида или зидна испуна, 
изолација и завршна обрада зида према 
спољашњем простору или према 
заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, 
кров, димњаци, канали за проветравање, 
светларници, конструкције и простори за 
лифт и друге посебне конструкције и др), 
као и заједничке инсталације, опрема и 
уређаји (унутрашње електричне, водовод-
не и канализационе, гасоводне и 
топловодне инсталације, лифт, громо-
брани, апарати за гашење, откривање и 
јављање пожара, безбедносна расвета, 
телефонске инсталације и сви комунални 
прикључци који су намењени заједничком 
коришћењу и др), ако не представљају 
саставни део самосталног дела зграде и 
не чине саставни део посебног дела 
зграде, односно не представљају део 
инсталација, опреме и уређаја који 
искључиво служи једном посебном делу;  
 9) земљиште за редовну употребу 
јесте земљиште испод и око објекта које 
испуњава услове за грађевинску парцелу 
и које по спроведеном поступку у складу 
са законом којим се уређује планирање и 
изградња, постаје катастарска парцела;  
 10) стамбену заједницу чине сви 
власници посебних делова стамбене, 
односно стамбено-пословне зграде и има 
статус правног лица, који стиче када 
најмање два лица постану власници два 
посебна дела зграде;  
 11) орган управљања, у смислу ове 
Одлуке, јесте изабрано или постављено 
лице, односно управник или професио-
нални управник коме су поверени послови 
управљања зградом. 

 
Члан 3. 

 
 Станаром, у смислу ове Одлуке, 
сматрају се власник стана који станује у 
згради, закупац и сваки други корисник 
стана, као и чланови њиховог породичног 
домаћинства (супружник и ванбрачни 
партнер, њихова деца рођена у браку или 
ван њега, усвојена или пасторчад, њихови 
родитељи и лица која су они дужни по 
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закону да издржавају, а која станују у 
истом стану), као и лице које је корисник 
посебног дела зграде по другом правном 
основу.   
 Уколико се у стамбеној згради 
налази и пословна просторија, станаром, 
у смислу ове Одлуке, сматрају се и 
власници, односно закупци пословних 
просторија, као и лица која су запослена у 
тим просторијама. 
 Власници, закупци и други 
корисници гаража, гаражних боксова и 
гаражних места као посебних делова 
зграде, а који нису и власници, односно 
корисници стана или пословне просторије 
у згради, сматрају се станарима, у смислу 
ове Одлуке, у погледу коришћења 
наведених посебних делова зграде, као и 
коришћења земљишта које служи за 
редовну употребу зграде. 
 

Члан 4. 
        
 О одржавању кућног реда у 
стамбеним и стамбено-пословним зграда-
ма старају се скупштина стамбене 
заједнице, управник или професионални 
управник коме су поверени послови 
управљања зградом и станари.  
 У згради мора постојати ажуран 
списак станара истакнут на видном месту 
у згради, о чему се стара управник, 
односно професионални управник 
 
 
II ОДРЖАВАЊЕ РЕДА И МИРА 
      

Члан 5. 
 

 Станари су дужни да посебне и 
заједничке делове зграде, земљиште које 
служи за редовну употребу зграде, 
инсталације, уређаје и опрему зграде, 
користе са потребном пажњом и да их 
чувају од оштећења и квара, на начин 
којим се обезбеђује мирно и несметано 
коришћење истих од стране других 
станара и не угрожава безбедност других. 
       
 Радним данима, у времену од 16 
до 18 часова и од 22 до 06 часова ујутру, 
а у данима викенда од 14 до 18 и од 22 до 
08 часова наредног дана (време дневног 

и ноћног одмора), станари се морају 
понашати на начин којим се обезбеђује 
потпуни мир и тишина у згради.  
 Временски период од 16 часова 31. 
децембра до 04 часа 01. јануара, не 
сматра се временом за одмор.  
 

Члан 6. 
 
 Забрањено је виком, буком, непри-
стојним понашањем, скакањем, трчањем, 
играњем лоптом и сличним поступцима 
нарушавати ред и мир у згради.  
 Коришћење кућних апарата (веш 
машина, усисивача и сл.), вентилационих 
система, клима уређаја, уређаја за 
музичку репродукцију, ТВ пријемника и 
других уређаја, машина и апарата у 
згради у време одмора, дозвољено је 
само до собне јачине звука.  
 У случају породичног славља, 
станари су дужни да постављањем 
обавештења на видном месту у згради о 
томе обавесте остале станаре, с тим да 
славље не може трајати дуже од  01 час 
после поноћи.  
 Одредбе овог члана сходно се 
примењују и на земљиште које служи за 
редовну употребу зграде, тако да се 
време одмора мора поштовати и при 
коришћењу машина за одржавање 
зелених површина око зграде (косачица, 
моторна тестера и сл.).  
 Дозвољени ниво буке у затвореним 
просторијама зграде, у време одмора, не 
сме прећи граничну вредност од 30 
децибела. 
 

   Члан 7.  
  
 Уколико се коришћењем посебних 
и заједничких делова зграде ствара бука у 
дужем временском периоду, бука трајног 
карактера или бука која се периодично 
понавља, свако од станара, односно 
управник или професионални управник, 
може тражити од надлежног Одељења 
Градске управе града Зајечара да се 
изврши мерење буке. 
 Стварни трошкови мерења из 
претходног става падају на терет 
тражиоца.   
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 У случајевима из става 1. овог 
члана, дозвољени ниво буке је до 35 
децибела, с тим што се у току дневног и 
ноћног одмора мора обезбедити потпуни 
мир и тишина. 
 

Члан 8. 
  
 Извођење грађевинских радова 
мора се вршити на начин којим се не 
ремети у већој мери ред и мир у згради.  
 Радови из става 1. овог члана могу 
се вршити за време дневног одмора само 
уз писану сагласност већине чланова 
скупштине стамбене заједнице или на 
основу одлуке скупштине стамбене 
заједнице, која се доноси обичном 
већином.  
 

Члан 9. 
  
 На терасама, лођама и балконима 
је забрањено држати и депоновати ствари 
које нарушавају изглед зграде, као што су: 
стари намештај, огревни материјал и 
слично.  

Члан 10. 
  

 На степеништима, у ходницима и 
другим заједничким пролазима, не могу се 
остављати било какве ствари, осим 
отирача испред улаза у стан или пословну 
просторију.  
 

Члан 11. 
  
 Станари могу, у складу са 
посебним прописима, држати кућне 
љубимце (псе, мачке и друге животиње), 
само у својим стамбеним просторијама, у 
ком случају су дужни да воде рачуна да те 
животиње не стварају нечистоћу у 
заједничким просторијама и на земљишту 
које служи за редовну употребу зграде, 
као и да не нарушавају мир и тишину у 
згради.  

 
Члан 12. 

  
 Станови морају бити обележени 
бројевима, о чему се старају станари и 
управник, односно професионални управ-
ник.   

 Станари могу на вратима стана 
који користе ставити плочице са именом, 
презименом и занимањем.  
 Натписи и рекламе на вратима 
стана могу се поставити уколико се у 
њему обавља привредна делатност у 
складу са важећим прописима.  
 
 
III ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ  
 

Члан 13. 
  
 Привредна делатност чије је 
обављање у стамбеној, односно 
стамбено-пословној згради дозвољено 
посебним прописима, мора се обављати 
тако да не ремети мир у коришћењу 
станова и других делова зграде.  
 Дозвољени ниво буке у затвореном 
простору у коме се обавља привредна 
делатност је до 35 децибела, с тим што се 
за време дневног одмора мора 
обезбедити потпуни мир и тишина.  
 У току ноћног одмора није 
дозвољено обављање делатности којим 
би се реметио кућни ред.  
 Пара, дим, мириси и бука који се 
стварају обављањем привредне 
делатности морају бити изоловани и 
уређени тако да не ометају становање и 
здравље станара.  
 

Члан 14. 
  
 Угоститељска делатност се може 
обављати само у приземним деловима 
стамбених зграда, уз дозвољени ниво 
буке прописан чланом 13. став 2. ове 
Одлуке. 
 Угоститељска делатност се може 
обављати и за време ноћног одмора, у 
складу са радним временом прописаним 
посебном Одлуком, с тим што се у току 
ноћног одмора мора обезбедити да ниво 
буке не прелази 30 децибела.  
 

Члан 15. 
  
 Коришћење земљишта које служи 
за редовну употребу зграде за довоз робе 
и обављање других послова у вези са 
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привредном делатношћу, мора бити такво 
да се станарима обезбеди несметано 
коришћење истог.  
 
 
IV ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ  
      

Члан 16. 
  
 Станари су дужни да одржавају 
чистоћу на улазу зграде, степеништима, у 
заједничким и помоћним просторијама, 
самосталним деловима зграде и на 
земљишту које служи за редовну употребу 
зграде, као и да обезбеде несметан и 
слободан пролаз кроз ове просторије и 
земљиште.  
 Забрањено је прљати и на било 
који начин оштећивати зидове, врата, 
прозоре, уређаје и друге делове зграде. 
  
 Станари су дужни да кућно смеће и 
други отпад избацују у посуде или на 
места која су за то одређена. Судови за 
смеће и простор око њих морају се 
одржавати уредно и чисто. 
 Забрањено је паљење сувог 
лишћа, смећа у контејнерима и слично. 
 Станари су дужни да спрече 
претерано ширење непријатних мириса и 
мириса од хране из посебних делова 
зграде. 
  

Члан 17. 
  
 Спољни делови зграде (врата, 
прозори, излози и сл.) морају бити чисти и 
исправни. О чистоћи и исправности спољ-
них делова зграде старају се станари. 
 

Члан 18. 
 
 Није дозвољено кроз прозоре, 
врата, са тераса и балкона бацати било 
какве предмете, смеће, остатке хране, 
просипати воду, трести постељину, 
столњаке, крпе и друге сличне предмете.  
 Забрањено је бацање или 
остављање отпадака, смећа и нечистоће 
по степеништу или другим заједничким 
просторијама, уређајима у згради и у 
дворишту, као и пушење у лифту, на 
степеништу и у ходницима зграде.  

 На деловима зграде из става 1. 
овог члана није дозвољено држање 
необезбеђених саксија са цвећем и других 
предмета, који падом могу повредити, 
оштетити или упрљати пролазнике и 
возила.      
  

Члан 19. 
  
 У случају да се у стану или другом 
посебном делу зграде појаве извори 
заразе или гамад, станар је дужан да 
сузбије заразу и уништи гамад.  
 Станари су дужни да учествују у 
сузбијању заразе и уништавању гамади 
која се појавила у заједничким деловима 
зграде, помоћним просторијама и на 
земљишту које служи за редовну употребу 
зграде.  
 Станари морају омогућити 
дератизацију заједничких просторија у 
згради у време које одреди овлашћено 
предузеће или предузетник, као и по 
налогу надлежне инспекције.  
 

Члан 20. 
 
 Огревни материјал се може држати 
у подрумима који су намењени за смештај 
огревног материјала, односно на местима 
која за то одреди скупштина стамбене 
заједнице.  
 Забрањено је цепање дрва, 
разбијање угља и обављање других 
радњи са огревним материјалом у стану, 
другом посебном делу зграде и 
заједничким  деловима зграде, осим у 
подрумима у којима је смештен огревни 
материјал, односно на местима која за то 
одреди скупштина стамбене заједнице.  
 
 
V БЕЗБЕДНОСТ ЗГРАДЕ  
 

Члан 21. 
 
 Улазна врата зграде радним 
данима морају бити закључана у 
времену од 23 до 05 часова у летњем и 
од 22 до 06 часова у зимском периоду, а 
суботом, недељом и у дане празника у 
времену од 24 до 06 часова.  
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 У остало време врата морају бити 
откључана, осим aко у згради постоји 
спољни сигнални уређај за позивање 
станара (интерфон).  
 Станари су дужни да закључавају 
улазна врата зграде у времену када она 
по одредби става 1. овог члана морају 
бити закључана. 
 Улазна врата на заједничким прос-
торијама, тавану, подруму, као и улазна 
врата која воде на кров зграде морају 
бити стално закључана.  
 Отвори за убацивање огрева и 
других предмета морају бити стално 
затворени и у исправном стању.  
 Станарима се обезбеђују кључеви 
од одговарајућих врата, које су дужни да 
врате када им престане својство станара 
у смислу ове Одлуке, о чему се стара 
управник, односно професионални 
управник.  
 

Члан 22. 
 
 Станари су дужни да са прозора, 
тераса, балкона и лођа уклањају снег и 
лед, при чему морају водити рачуна да не 
оштете заједничке просторије и делове 
зграде, као и да не угрожавају безбедност 
осталих станара и пролазника.  
 Скупштина стамбене заједнице и 
управник, односно професионални 
управник се старају о уклањању снега и 
леда са заједничких делова зграде и 
земљишта за редовну употребу зграде.  
 За време кише, снега и других 
временских непогода, прозори на 
степеништу, светларницима, тавану, 
подруму и другим заједничким 
просторијама и деловима зграде морају 
бити затворени, о чему се стара управник, 
односно професионални управник.   
 Скупштина стамбене заједнице и 
орган управљања зградом су дужни да у 
зимском периоду предузимају мере 
заштите од смрзавања и прскања 
водоводних и канализационих 
инсталација и уређаја у заједничким 
просторијама, а станари у становима и 
пословним просторијама.  
 
 
 

Члан 23. 
  
 Лифтови и други уређаји у згради 
могу се користити искључиво у складу са 
упутством произвођача, које мора бити 
видно истакнуто. Орган управљања 
зградом дужан је да на видном месту у 
згради истакне упутство за употребу 
лифта.  
 У случају квара, лифт се мора 
искључити из употребе и на свим вратима 
лифта истаћи упозорење да је лифт у 
квару, а о насталом квару обавестити 
правно лице или предузетика коме је 
поверено одржавање зграде, о чему се 
стара управник, односно професионални 
управник.   
 Отклањање кварова на уређајима 
из става 1. овог члана може вршити само 
овлашћена организација.  
 

Члан 24. 
 
 Скупштина стамбене заједнице и 
управник, односно професионални управ-
ник, старају се да се редовно врши 
контрола исправности лифтова, инстала-
ција централног грејања (котларница, 
подстаница, мреже са грејним телима, 
вентила, димњака централног грејања), 
громобранских инсталација, уређаја за 
гашење пожара у згради, електро-
инсталација, инсталација водовода и 
канализације. 

 
Члан 25. 

  
 Забрањено је самовласно вршење 
поправки и радова на заједничким дело-
вима зграде, у самосталним деловима 
зграде и на уређајима у згради.  
       

Члан 26. 
  
 Грађевински радови у згради се 
морају изводити тако да се не угрожава 
стабилност зграде и не наноси штета на 
посебним, заједничким и другим деловима 
зграде.  
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Члан 27. 

 
 Ради заштите од пожара 
забрањено је:  
- држање лако запаљивог материјала 

на степеништима, у ходницима,  про-
тивпожарним пролазима, таванским 
просторијама и другим заједничким 
просторијама,  

- улажење на таван или у подрум 
користећи светиљке са отвореним 
пламеном,  

- ложење ватре на тавану или у 
подруму, уколико за то у овим 
просторијама не постоје посебна 
ложишта,  

- држање уља за ложење у подрумима 
који нису изграђени или адаптирани 
према прописима који уређују држање 
и смештај уља за ложење,  

- спаљивање наслага чађи у 
димоводним каналима, 

- затварање славина на улазном 
вентилу од зидних пожарних 
хидраната и  

- преграђивање (затварање) нужних 
пролаза.  

 Прозори на подрумима морају бити 
обезбеђени - заштићени од убацивања  
запаљених или запаљивих предмета, о 
чему се старају станари и управник или 
професионални управник .     
     

Члан 28. 
  
 Уколико у згради не постоје уређаји 
за аутоматско осветљење, степеништа и 
ходници ноћу морају бити осветљени, о 
чему се стара управник или 
професионални управник.    
 
 
VI КОРИШЋЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ 
ПРОСТОРИЈА, УРЕЂАЈА И ЗЕМЉИШТА  
 

Члан 29. 
  
 Заједничке просторије и уређаји у 
згради користе се у складу са њиховом 
наменом, према распореду који утврди 
скупштина стамбене заједнице. 
 
  

 При утврђивању распореда мора 
се водити рачуна да станари могу бар 
једанпут недељно да користе 
одговарајућу просторију, односно уређај.  
 У просторијама из става 1. овог 
члана забрањено је држати друге ствари, 
осим оних које су нужне за наменско 
коришћење тих просторија.  
 Након коришћења, станари су 
дужни да заједничку просторију очисте, 
уреде, коришћене уређаје искључе, а 
кључеве просторија предају лицу које 
одреди управник, односно професио-
нални управник зграде.  
 

Члан 30. 
  
 Земљиште које служи за редовну 
употребу зграде користи се на начин и за 
потребе одређене одлуком скупштине 
стамбене заједнице.  
 Одлуком скупштине стамбене 
заједнице на земљишту из претходног 
става могу се одредити делови за игру 
деце, трешење тепиха, паркирање 
аутомобила и других моторних возила, 
као и за вршење других, уобичајених 
потреба станара.  
 Стамбене заједнице суседних згра-
да могу споразумом уредити заједнички 
простор за игру деце или друге потребе 
станара.  

 
Члан 31.  

 
 Правилима власника посебних 
делова зграде могу се утврдити другачија 
правила кућног реда, која не могу бити у 
супротности са општим правилима кућног 
реда, прописаним одредбама ове Одлуке 
 

Члан 32.  
 

 Орган управљања стамбене зграде 
дужан је да на видном месту на уласку у 
стамбену, односно стамбено-пословну 
зграду, осим аката прописаних посебним 
законима, истакне:  
- ову Одлуку и правила о међусобним 

односима власника посебних делова 
зграде, уколико су донета, 
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- обавештење о томе код кога се налазе 

кључеви од заједничких прос-торија и 
просторија са техничким уређајима, 
просторија трансформаторске стани-
це, склоништа и сл.,  

- обавештење o правном лицу или 
предузетнику коме је поверено 
одржавање зграде,  

- упутство о начину пријављивања 
кварова и оштећења на инстал-
ацијама, уређајима и опреми зграде, 

- друге информације и одлуке 
скупштине стамбене заједнице, битне 
за примену одредаба посебних закона 
и ове Одлуке. 

 
Члан 33.  

 
 Управник, односно професионални 
управник је дужан да на видном месту у 
згради истакне извод из прописа којима се 
уређују мере заштите од пожара.  
 Уколико у стамбеној згради или 
стамбеном блоку постоји склониште, 
управник је дужан да на видном месту у 
згради истакне и извод из прописа о 
цивилној заштити, са назнаком где се 
склониште налази.  
 
 
VII НАДЗОР  
 

Члан 34.  
 

 Надзор над применом одредаба 
ове Одлуке врши Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе града Зајечара.  
 Инспекцијски надзор над 
спровођењем ове Одлуке врши Одељење 
за инспекцијске послове и Комуналну 
полицију Градске управе града Зајечара. 
 За прекршаје прописане овом 
Одлуком надлежни инспектор издаје 
прекршајни налог, када је за прекршај 
предвиђена новчана казна у фиксном 
износу.  
 Орган управљања зградом дужан 
је да надлежном инспектору, односно 
комуналном полицајцу, пружи сву 
потребну помоћ и податке неопходне за 
вођење поступка.   
   

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 35. 
  
 Новчаном казном у фиксном 
износу од 50.000 динара казниће се 
правно лице уколико:  
- обавља привредну делатност у згради, 

противно одредбама члана 13. и члана 
15. ове Одлуке, 

- обавља угоститељску делатност у 
згради, противно одредбама члана 14. 
и члана 15. Одлуке. 

 За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу новчаном казном у фиксном 
износу од 8.000 динара.  
 За прекршаје из става 1. овог чла-
на казниће се предузетник новчаном каз-
ном у фиксном износу од 20.000 динара.  
 

Члан 36. 
 

 Новчаном казном у фиксном 
износу од 8.000 динара казниће се станар, 
физичко лице, уколико:  
1) не поступа у складу са одредбама 

члана 5. став 1. ове Одлуке,  
2) ремети мир у згради, односно потпуни 

мир и тишину у току дневног и ноћног 
одмора (чл. 5. став 2. Одлуке),  

3) нарушава ред и мир у згради, виком, 
буком, непристојним понашањем, ска-
кањем, трчањем, играњем лоптом и 
сличним поступцима (чл. 6. став 1. 
Одлуке), 

4) поступа супротно одредбама члана 6. 
став 2 - 4.  Одлуке, 

5) не поштује дозвољени ниво буке из 
члана  6. став 5.  из члана 7. став 3.  
ове Одлуке,  

6) изводи грађевинске радове, противно 
одредбама члана 8. ове Одлуке, 

7) поступа супротно одредбама члана  9. 
Одлуке, 

8) оставља ствари на степеништу, у 
ходницима и другим заједничким про-
лазима , супротно одредбама члана 
10. Одлуке, 

9) држи кућне љубимце, противно 
одредбама члана 11. Одлуке, 
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10) не чисти или не одржава исправним 

спољне делове зграде и земљиште за 
редовну употребу зграде (чл. 16. став 
1. Одлуке),  

11) поступа супротно одредбама из члана 
16. став 2 - 5. Одлуке,  

12) не поступа у складу са одредбама 
члана 17.  и 18. Одлуке,  

13) не поступа у складу са одредбама 
члана 19. Одлуке,  

14) поступа противно одредбама члана 
20. став 2. Одлуке,  

15) не закључава улазна врата, у времену 
када она морају бити закључана (чл. 
21. став 1. Одлуке), 

16) не уклања снег и лед са прозора, 
балкона, лође или терасе свог стана 
или другог посебног дела зграде (чл. 
22. став 1. Одлуке),  

17) самовласно врши поправке и радове 
на заједничким деловима и уређајима 
у згради (чл. 25. Одлуке),  

18) изводи грађевинске радове на  начин 
којим угрожава стабилност зграде и 
наноси штету на посебним и другим 
деловима зграде (чл. 26. Одлуке),   

19) поступа супротно забранама из члана 
27. Одлуке, 

20) заједничке просторије и уређаје не 
користи у складу са њиховом наменом 
или распоредом који је утврдила 
скупштина стамбене заједнице (чл. 29. 
став 1. Одлуке),   

21) поступа супротно одредбама члана 29. 
став 3. и 4. Одлуке. 

 За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се правно лице у својству 
станара, новчаном казном у фиксном 
износу од 30.000 динара, а одговорно 
лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 8.000 динара.  
 За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се предузетник у својству 
станара, новчаном казном у фиксном 
износу од 18.000 динара.   

 
Члан 37. 

 
 Новчаном казном у фиксном 
износу од 20.000 динара, казниће се за 
прекршај зграда као правно лице, ако 
орган управљања зградом:  
 

1) не обезбеди уклањање снега и леда са 
заједничких делова зграде и 
земљишта за редовну употребу зграде 
(чл. 22. став 2. Одлуке),  

2) у зимском периоду не предузме мере 
заштите од смрзавања и прскања 
водоводних, канализационих и топло-
водних инсталација и уређаја у 
становима, заједничким и пословним 
просторијама (чл. 22. став 4. Одлуке ),  

3) не истакне на видном месту упутство 
за употребу лифта (чл. 23. став 1. 
Одлуке),   

4) се не стара о искључењу лифта из 
употребе у случају квара, не истакне 
на вратима лифта упозорење да је 
лифт у квару и о насталом квару не 
обавести правно лице или предузе-
тника коме је поверено одржавање 
зграде (чл. 23. став 2. Одлуке),  

5) се не стара о редовној контроли ис-
правности лифтова, инсталација цен-
тралног грејања (котларница, подста-
ница, мреже са грејним телима, вен-
тила, димњака централног грејања), 
громобранских инсталација, уређаја за 
гашење пожара у згради, електроин-
сталација, инсталација водовода и 
канализације (чл. 24. Одлуке), 

6) не обезбеди да прозори на подрумима 
буду обезбеђени - заштићени од 
убацивања запаљених или запаљивих 
предмета (чл. 27. став 2. Одлуке). 

   
Члан 38. 

 
 Новчаном казном у фиксном изно-
су од 10.000 динара казниће се управник, 
односно професионални управник, уколи-
ко:  
1) не обезбеди  ажуран списак станара, 

истакнут на видном месту у згради (чл. 
4. став 2. Одлуке), 

2) се не стара да станови буду обележе-
ни бројевима (чл. 12. став 1. Одлуке),  

3) не обезбеди станарима кључеве од 
улазних врата и заједничких просто-
рија зграде (чл. 21. став 6. Одлуке), 

4) не обезбеди уклањање снега и леда са 
заједничких делова зграде и 
земљишта за редовну употребу зграде 
(чл. 22. став 2. Одлуке),  
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5) не обезбеди да за време кише, снега и 

других временских непогода, прозори 
на степеништу, светларницима, тава-
ну, подруму и другим заједничким 
просторијама и деловима зграде, буду 
затворени (чл. 22. став 3. Одлуке), 

6) не обезбеди да се у зимском периоду 
предузимају мере заштите од смрза-
вања и прскања водоводних и канали-
зационих инсталација и уређаја у 
заједничким просторијама (чл. 22. став 
4. Одлуке),  

7) не истакне упутство произвођача за 
коришћење лифта и других уређаја у 
згради (чл. 23. став 1. Одлуке),   

8) не истакне упозорење на вратима 
лифта да је лифт у квару о насталом 
квару не обавести правно лице или 
предузетника коме је поверено 
одржавање зграде (чл. 23. став 2. 
Одлуке),    

9) не обезбеди редовну контролу 
исправности лифта, инсталација, 
противпожарних и других уређаја у 
згради (чл. 24. Одлуке),  

10) не обезбеди да прозори на подрумима 
буду обезбеђени - заштићени од 
убацивања  запаљених или запаљи-
вих предмета (чл. 27. став 2. Одлуке),  

11) не обезбеди осветљење степеништа и 
ходника ноћу, ако у згради не постоје 
уређаји за аутоматско осветљење (чл. 
28. Одлуке),  

12) не поступи у складу са обавезама из 
чл. 32. Одлуке, 

13) не истакне на видном месту у згради 
извод из прописа о заштити од пожара 
и извод из прописа о цивилној 
заштити, сходно чл. 33. Одлуке.  

 
 
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 39. 
  
 Кућни ред прописан правилима о 
међусобним односима власника посебних 
делова у стамбеној заједници мора бити у 
складу са општим правилима кућног реда 
прописаним овом Одлуком.  

 
 
 

Члан 40. 
  
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о кућном реду у 
стамбеним зградама на територији града 
Зајечара (“Сл. лист општина” бр. 9/05, 
“Сл. лист општина Зајечар” бр. 4/08 и “Сл. 
лист града Зајечара” бр. 3/08-др.одлука и 
3/10-др.одлука, 6/12,15/14, 22/14-др. 
одлука, 38/14 и 7/17 - др.одлука). 
    

Члан 41. 

  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Зајечара".  

 

I бр. 011-47/2017 

У Зајечару,  30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р.  

   

 

 На основу члана 69. став 1. тачка 

3. Закона о јавним предузећима 

(„Сл.гласник РС“,бр.15/2016) и члана 39. 

став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 

(„Сл.лист Града Зајечара“, бр.1/08, 3/08, 

20/09, 21/2011, 56/2013, 22/2014 и 8/2016), 

Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ 

КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР НА 

ЦЕНОВНИК  ЕФЕКТИВНОГ РАДНОГ 

ЧАСА РАДНИКА 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном 

комуналном предузећу „Зајечарпаркинг“ 

Зајечар на Ценовник ефективног радног 

часа радника, који је усвојио Надзорни 

одбор на седници од 24.08.2017.године. 
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II 

 

 Ценовник ефективног радног часа 

радника, је саставни део овог решења. 

 

III 

 

 Цене утврђене Ценовником из 

става II овог Решења обрачунате су без 

ПДВ-а а примењиваће се од дана 

објављивања овог Решења у „Службеном 

листу Града Зајечара“. 

 
 
 

 
IV 
 

 Решење објавити у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 I број: 02-246/2017 
 У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 59. став 7., члана 
60. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  30.08.2017. године, донела је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Измене 

Програма пословања  
Јавног комуналног предузећа 

"Зајечарпаркинг" Зајечар за  2017. 
годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Измене 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа "Зајечарпаркинг" Зајечар за 
2017. годину, који је усвојио Надзорни 
одбор ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар, на 
седници одржаној 24.08. 2017. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-239/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

  П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков, с. р. 

   

 

 На основу члана 54. став 2. и 12. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011,55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члана школског одбора Медицинске 
школе  у Зајечару,  и то: 
 

1) ИВАНА ЖИВИЋ ЂУРЂЕВИЋ,  
представник родитеља и 

2) ГРАДИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ, пред-
ставник родитеља. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Скупштина града Зајечара је Реше-
њем I број: 02-335 од 20.06.2014. године 
именовала Ивану Живић Ђурђевић и 
Градислава Ђорђевића за чланве 
Школског одбора Медицинске  школе  у 
Зајечару, као представници родитеља.    
 Медицинска  школа  у Зајечару, је 
доставила Скупштини града Зајечара 
захтев за разрешење Ивану Живић 
Ђурђевић и Градислава Ђорђевића, чла-
нова школског одбора из реда родитеља, 
јер је именованима  престао основ по 
коме су именовани у складу са чл. 54 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. Наиме, њихова деца је 
завршила  завршни разред те школе.  
 Уз захтев, школа је доставила и 
копију Записника са седнице Савета 
родитеља број 471-03/17 од 07.08.2017. 
године., Извештај Комисије Савета 
родитеља о спроведеном тајном гласању 
дана 28.06.2017. године и Податке из 
казнене евиденције МУП-а за оба 
предложена кандидата.   
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разреша-
ва скупштина јединице локалне самоуп-
раве, а председника бирају чланови већи-
ном гласова од укупног броја чланова 
органа управљања, а ставом 12. да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
одлучује решењем о предлогу овлашће-
ног предлагача.  



30. АВГУСТ 2017.  SLU@BENI LIST БРОЈ 36  СТРАНА 25 

 
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 

Закона прописано је да ће скупштина 

јединице локалне самоуправе разрешити, 

пре истека мандата, поједине чланове, 

укључујући председника или орган 

управљања установе, на лични захтев 

члана, као и ако овлашћени предлагач 

покрене иницијативу за разрешење члана 

органа управљања због престанка основа 

по којем је именован у орган управљања. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, орагнизација 

и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 

разрешава школске одборе, у складу са 

законом. 

 С обзиром на напред наведено, а 

на основу овлашћења из прописа, 

Скупштина града Зајечара је одлучила 

као у диспозитиву овог решења. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити: именованима, 

Медицинској школи у Зајечару, Одељењу 

за локални економски развој, привреду и 

друштвене делатности Градске управе 

града Зајечара  и архиви. 

 

 

I број: 02-242/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 

 

 

 

 

 

 На основу члана 54. став 2., 3. и 
12. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.72/09, 52/2011,55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење,68/15 и 
62/16 - одлука УС) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
30.08.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор 
Медицинске школе у Зајечару, као 
представници родитеља, и то: 
 

1) РАДИЦА МИЛОЈКОВИЋ  и 
2) СНЕЖАНА ЛУКИЋ МАДИЋ.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања, а ставом 3. 
да орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. . 
 Ставом 12. истог члана Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
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 Медицинска школа у Зајечару, 

доставила је Скупштини града Зајечара 

предлог за разрешење 2 члана Школског 

одбора из реда родитеља. С обзиром да 

је престао основ по коме су именовани, и 

предлог за именовање 2 члана Школског 

одбора ове школе број: 514-01/17 од 

24.08.2017. године. 

 Уз предлог за именовање 

доставила је: Записник са седнице Савета 

родитеља ове школе број 471-03/17 од  

07.08.2017.године, Извештај Комисије о 

спрведеном тајнм гласању од 28.06.2017. 

гдине и Извештај Полицијске управе у 

Зајечару од 16.08.2017. године, да 

предложени кандидати нису осуђивана за 

кривична дела  из члана 54. став 10. тач.1 

Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

 С обзиром да код предложених 

кандидата не постоје законске сметње за 

именовање, а на основу овлашћења из 

прописа, Скупштина града Зајечара је 

одлучила као у диспозитиву овог решења. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити:  Именованима, 

Медицинској школи у Зајечару, Одељењу 

за локални економски развој, привреду и 

друштвене делатности Градске управе 

града Зајечара и архиви. 

 

 

I број: 02-243/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 

 

 

 

 

 На основу члана 54. став 2.  и 12. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња ("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011,55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС) и 
члана 39. ств 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈЕРЕМИЈА 
ИЛИЋ ЈЕГОР" У РГОТИНИ 

 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
школског одбора Основне школе 
"Јеремија Илић Јегор" у Рготини, Маја 
Станимировић, представник родитеља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-305 од 20.06.2014. 
године именовала Мају Станимировић за 
члана Школског одбора "Јеремија Илић 
Јегор" у Рготини, као представник 
родитеља.    
 ОШ "Јеремија Илић Јегор" у 
Рготини, је доставила Скупштини града 
Зајечара захтев за разрешење Маје 
Станимировић, члана школског одбора из 
реда родитеља, јер је именованој  
престао основ по ком је именована у 
складу са чл. 54 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Наиме, 
њено дете је завршило осми разред и 
више није ученик те школе.  
 Уз захтев, школа је доставила и 
копију Записника са седнице Савета 
родитеља број 414 од 26.06.2017.године.   
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разре-
шава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају члано-
ви већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања, а ставом 12. 
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да скупштина јединице локалне самоупра-
ве одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.  
 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган управ-
љања установе, на лични захтев члана, 
као и ако овлашћени предлагач покрене 
иницијативу за разрешење члана органа 
управљања због престанка основа по 
којем је именован у орган управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на напред наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити: Јасмини 
Станимировић, ОШ "Јеремија Илић Јегор" 
у Рготини, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара  и архиви. 
 
 
I број: 02-235/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 

  

 

 

 На основу члана 54. став 2., 3. и 
12. Закона о основама система образо-
вања и васпитања ("Службени гласник 
РС", бр.72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење,68/15 и 62/16 - 
одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 30.08.2017. године, 
донела је 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈЕРЕМИЈА 

ИЛИЋ ЈЕГОР" У РГОТИНИ 
 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор 
Основне школе "Јеремија Илић Јегор" у 
Рготини, Марија Тамбурић, представник 
родитеља.  
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања, а ставом 3. 
да орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. . 
 Ставом 12. истог члана Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
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 Директорка Основне школе 

"Јеремија Илић Јегор" у Рготини, 

доставила је Скупштини града Зајечара 

предлог за именовање члана Школског 

одбора ове школе број: 455 од 20.07.2017. 

године. Уз предлог за именовање 

доставила је: Записник са седнице Савета 

родитеља ове школе број 414 одржане 

дана 26.06.2017. године, на којој је Марија 

Тамбурић предложена за члана Школског 

одбора ове школе, уместо досадашњег 

члана Маје Станимировић, копију 

Извештаја Комисије за спровођење 

поступка тајног изјашњавања бр.414/1 од 

26.06.2017. године  и  Извештај Полициј-

ске управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-

1/4150/17 од 29.06.2017. године, да 

предложени кандидат није осуђивана за 

кривична дела  из члана 54. став 10. тач.1 

Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

 С обзиром да код предложеног 

кандидата не постоје законске сметње за 

именовање, а на основу овлашћења из 

прописа, Скупштина града Зајечара је 

одлучила као у диспозитиву овог решења. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 Решење доставити:  Марији Тамбу-

рић, О.Ш. „Јеремија Илић Јегор“ у 

Рготини, Одељењу за локални економски 

развој, привреду и друштвене делатности 

Градске управе града Зајечара и архиви. 

 

 

I број: 02-236/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 

 

 

 

 На основу члана 54. став 2. и 12. и 
члана 55. став 3. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011,55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС) и 
члана 39. ств 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК 
КАРАЏИЋ"  У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе "Вук Ка-
раџић" у Великом Извору, Срђан Војисав-
љевић, представник локалне самоуправе.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Директорка Основне школе "Вук 
Караџић" у Великом Извору доставила је 
Скупштини града Зајечара предлог за 
разрешење Срђана Војисављевића, чла-
на Школског одбора ове школе, као пред-
ставника локалне самоуправе, број 318 од 
27.07.2017. године, из разлога што је дете 
именованг уписано за похађање припрем-
ног предшколског програма у тој школи, у 
школској 2017/2018 години, тако да би у 
том својству могао да буде и представник 
родитеља у органу руковође-ња школом, 
што представља тзв. “сукоб интереса”. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-299 од 19.10.2015. 
године именовала Срђана Војисављевића, 
за члана Школског одбора Основне школе 
"Вук Караџић" у Великом Извору, као 
представника локалне самоуправе.  
 Чланом 54. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
прописано је да чланове органа управ-
љања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа 
управљања. 
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 Чланом 54. став 11. тачка  2. истог 
Закона прописано је да за члана органа 
управљања не може да буде предложено 
ни именовано лице које би могло да 
заступа интересе више структура, осим 
чланова синдиката, а ставом 12., да 
Скупштина јединице локалне самоуправе 
одлучује решењем о предлогу овлаш-
ћеног предлагача.  
 Чланом 55. став 3. тачка 5) истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, ако наступи услов 
из члана 54. став 11. овог закона.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. Стату-
та града Зајечара прописано је да Скуп-
штина града у складу са законом именује 
и разрешава управни и надзорни одбор, 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, орагнизација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, именује и разрешава 
школске одборе, у складу са законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити: Срђану 
Војисављевићу, Основној школи "Вук 
Караџић" у Великом Извору Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности и архиви. 
 
 
I број: 02-237/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 

 

 

 На основу члана 54. став 2., 3. и 
12. Закона о основама система образо-
вања и васпитања("Службени гласник 
РС", бр.72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - 
одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 30.08.2017. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК 
КАРАЏИЋ" У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у 
Великом Извору Нена Ватовић, као 
представник  јединице локалне самоупра-
ве. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања, а ставoм 3., 
да орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 54. став 12. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
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 Градско веће града Зајечара 

предложило је за новог члана Школског 

одбора Основне школе "Вук Караџић" у 

Великом Извору, Нену Ватовић из Великог 

Извора, ЈМБГ: 1502981755021, као пред-

ставника јединице локалне самоуправе, 

уместо Срђана Војисављевића, такође 

представника јединице локалне само-

управе, који је родитељ детета које 

похађа ту школу. 

 Увидом у Извештај Полицијске 

управе у Зајечару број: 235-1/4819/17 од 

28.07.2017. године утврђено је да 

предложени кандидат није осуђиван прав-

носнажном пресудом за кривична дела 

наведена у члану 54. став 11. тачка 1. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

 С обзиром да код предложеног 

кандидата не постоје законске сметње за 

именовање, а на основу овлашћења из 

прописа, Скупштина града Зајечара је 

одлучила као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити: именованом, 

Основној школи "Вук Караџић" у Великом 

Извору, Одељењу за локални економски 

развој, привреду и друштвене делатности 

и архиви. 

 

 

I број: 02-238/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 54. став 2. и 12. и 
члана 55. став 3. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.72/09, 
52/2011,55/2013, 35/2015 – аутентично 
тумачење,68/15 и 62/16 - одлука УС) и 
члана 39. ств 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС" У 

ГРЉАНУ 
 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе "Вла-
дислав Петковић Дис" у Грљану, Анета 
Богдановић, представник јединице 
локалне самоуправе.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-120/2016 од 
04.04.2016. године именовала Анету 
Богдановић за члана Школског одбора 
О.Ш."Владислав Петковић Дис" у Грљану, 
као представника локалне самоуправе. 
 ВД директора О.Ш. "Владислав 
Петковић Дис" у Грљану, доставио је 
Скупштини града Зајечара захтев број 754 
од 17.07.2017. године за разрешење 
члана Школског одбора Анете Богдановић, 
јер је поднела оставку број 738 од 
12.07.2017. године, из приватних разлога. 
Уз захтев је доставио и писану оставку. 
 Чланом 54. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
прописано је да чланове органа управ-
љања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, 
а председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова органа 
управљања, а ставом 12., да Скупштина 
јединице локалне самоуправе одлучује 
решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача. 
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 Чланом 54. став 11. тачка  2. истог 
Закона прописано је да за члана органа 
управљања не може да буде предложено 
ни именовано лице које би могло да 
заступа интересе више структура, осим 
чланова синдиката,а ставом 12., да 
Скупштина јединице локалне самоуправе 
одлучује решењем о предлогу овлаш-
ћеног предлагача.  
 Чланом 55. став 3. истог Закона 
прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре исте-
ка мандата, поједине чланове, укључујући 
и председника или орган управљања 
установе, на лични захтев члана.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 
 Решење доставити: именованој, 
О.Ш."Владислав Петковић Дис" у Грљану 
и и архиви. 
 
 
I број: 02-244/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  

Стефан Занков, с. р. 

 

 

 

 

 На основу члана 54. став 2., 3. и 
12. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр.72/09, 52/2011,55/2013, 
35/2015 – аутентично тумачење, 68/15 и 
62/16 - одлука УС) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
30.08.2017. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС" У 

ГРЉАНУ 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Гугујоновић 
из Грљана, за члана Школског одбора 
Основне школе "Владислав Петковић 
Дис" у Грљану, као представник јединице 
локалне самоуправе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају члано-
ви већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања, а ставoм 3., 
да орган управљања установе чине по три 
представника запослених, родитеља и 
јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 54. став 12. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
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 Градско веће града Зајечара 

предложило је за новог члана Школског 

одбора Основне школе "Владислав 

Петковић Дис" у Грљану, Сашу Гугујо-

новића из Грљана, ЈМБГ: 1805975750010, 

као представника јединице локалне 

самоуправе, уместо Анете Бгдановић, 

такође представника јединице локалне 

самоуправе, која је поднела ставку из 

приватних разлога. 

 Увидом у Извештај Полицијске 

управе у Зајечару број: 235-1/6126/17 од 

24.08.2017. године утврђено је да 

предложени кандидат није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривична 

дела наведена у члану 54. став 11. тачка 

1. Закона о основама система 

образовања и васпитања. 

 С обзиром да код предложеног 

кандидата не постоје законске сметње за 

именовање, а на основу овлашћења из 

прописа, Скупштина града Зајечара је 

одлучила као у диспозитиву овог решења. 

  

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор, тужбом, у року од 30 дана 

од дана пријема овог решења. Тужба се 

предаје Управном суду у Београду 

непосредно или преко поште. 

 

 Решење доставити именованој, 

О.Ш. "Владислав Петковић Дис" у Грљану 

и архиви. 

 

 

I број: 02-244/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК  

Стефан Занков, с. р. 

 

 

 

 

 

 На основу члана 54. став 2. Закона 
о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08,20/09, 21/11, 56/2013, 
22/2014 и 8/2016), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 30.08.2017. 
године, донела је 
 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ  И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ ОДБОРА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЂУЛИЋИ" 
У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I  
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
чланова у Управном одбору Предшколске 
установе "Ђулићи" Зајечар, и то: 
 

1. Др Бранко Живковић, представник 
јединице локалне самоуправе и 

2. Миомир Симоновић, представник 
јединице локалне самоуправе. 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар, 
и то: 
 

1. Срђан Вукић, представник јединице 
локалне самоуправе, 

2. Даниела Патаки, представник 
јединице локалне самоуправе и  

3. Зоран Николић, представник 
јединице локалне самоуправе. 

 
III 
 

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

  
 Законом о основама система 

образовања и васпитања, у члану 54. 

одређено је да чланове органа 

управљања именује и разрешава скуп-

штина јединице локалне самоуправе, а 

председника бирају чланови већином 

гласова од укупног броја чланова. 

Управни одбор има 9 чланова, од којих су 

трећина представници локалне самоупра-

ве, а по трећину чланова предлажу 

наставничко веће и савет родитеља 

школе тајним изјашњавањем. 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града Зајечара именује и 

разрешава управни и надзорни одбор 

установа, организација и служби, чији је 

оснивач, у складу са законом; 

 Скупштина града Зајечара је, на 

седници од 01.09.2016.године, донела 

решење о именовању чланова Управног 

одбора ове Установе I бр. 02-240/2016. 

 Овим Решењем предлаже се 

разрешење чланова Управног одбора 

установе, представника јединице локалне 

самоуправе и именовање нових. 

 Према Извештају Полицијске 

управе у Зајечару од 11.08.2017. године, 

Стр.пов.број: 235-1/5138/17-2, број: 235-

1/5138/17-1 и број: 235-1/5138/17-3,  

предложени кандидати нису осуђивани за 

кривична дела утврђена у члану 54. 

Закона о основама система образовања и 

васпитања, односно, не постоје законске 

сметње за њихово именовање. 

 Имајући у виду напред наведено, а 

на основу овлашћења из прописа, 

Скупштина града  Зајечара одлучила је 

као у диспозитиву овог решења. 

  

       Поука о правном средству: Против 

овог решења може се покренути управни 

спор, тужбом, у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења. Тужба се предаје 

Управном суду у Београду непосредно 

или преко поште.  

 

 

 

 Решење доставити: именованима, 

Предшколској установи "Ђулићи" Зајечар, 

Одељењу за ЛЕР, привреду и друштвене 

делатности Градске управе града Зајеча-

ра и архиви Скупштине града Зајечара. 
 

 

I број 02-241/2017 

У Зајечару,  30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон и 101/2016 - др. закон),  члана 28. 
став 2. Закона о култури ("Сл. гласник 
РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – 
испр.) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/2008, 3/2008 - испр., 
20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014 и 
8/2016), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 30.08.2017. године,  
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 

СТАТУТ НАРОДНОГ МУЗЕЈА “ЗАЈЕЧАР“ 
 
I 

 

 Даје се сагласност на Статут 
Народног музеја “Зајечар“ у Зајечару број 
867 од 20.07.2017. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
„Службеном  листу града Зајечара”. 
 
 

I бр. 02-227/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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       На основу члана 41. став 3. и 4. и 
45. став 4. и 5. Закона култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.), члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. закон,... 
83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон) и 
члана 39. став 1. тачка 10. 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 седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  НАРОДНОГ 

МУЗЕЈА "ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Народног музеја 
"Зајечар"  у Зајечару, и то: 
 
- председник                  
 Виолета Станковић Анђелковић, 
представник оснивача, 
 
- чланови: 
1.  Анка Грамић, представник оснивача, 
2.  Брана Костић, представник оснивача. 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Народног музеја "Зајечар"  у Зајечару, и 
то: 
 
 За председника 

Димитрије Смоловић, историчар 
уметности, представник оснивача 
 
 За чланове: 
1) Јелена Васић, представник оснивача,  
2) Александар Живковић, представник 

оснивача. 
 
 
 

 

III 
  
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Надзорном одбору Народног музеја 
"Зајечар"  у Зајечару, и то: 
 

- председник 
 Силвана Илић, представник 
оснивача  
 

- чланови: 
1. Александра Костић, представник осни-

вача, 
2. Лидија Тодоров, представник осни-

вача. 
 

IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Народног музеја "Зајечар"  у Зајечару, и 
то:  
 
 За председника 
            Ивана Димитријевић, представник 
оснивача 
 

 За чланове:  
1. Горан Карабашевић, представник 

оснивача и 
2. Саша Јовановић, представник 

оснивача. 
 

V 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Народном музеју "Зајечар" у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности ГУ 
града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
I бр.02-230/2017 
У Зајечару, 30.08.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р.                                    
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  На основу члана 41. став 3. и 4. и 
45. став 4. и 5. Закона култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.), члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. закон,... 
83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон) и 
члана 39. став 1. тачка 10. 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 седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

  ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
 ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА 

КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР  
 
I 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар,  и то: 
 

- председник                  
     Јелица Илић, представник оснивача, 
 

- чланови: 
1. Сузана Томић, представник 

оснивача, 
2. Дамир Јовановић, представник 

оснивача. 
  

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, и то: 
 
 За председника 
               Игор Андрејевић, представник 
оснивача 
 
 За чланове: 
           1.  Ирена Станковић, представник 
оснивача,  
           2.  Анкица Агић, представник осни-
вача. 
      
 

III 
  
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Надзорном одбору Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар, и то: 
 

- председник 
         Мирољуб Муврин, представник 
оснивача  
 
           - чланови: 
 1.  Милош Петковић,  представник 
оснивача, 
  

IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, и то:  
 
 За председника 
            Александар Митровић, представ-
ник оснивача 
 
 За чланове: 
                1. Сања Манић, представник 
оснивача.                 
                

V 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Историјском архиву „Тимочка крајина“ 
Зајечар, Одељењу за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности 
ГУ града Зајечара и архиви Скупштине 
града Зајечара. 
 
 
I бр.02-240/2017 
У Зајечару, 30.08.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 41. став 3. и 4. и 
45. став 4. и 5. Закона култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.), члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. закон,... 
83/05 - испр. др. закона и 83/14-др.закон) 
и члана 39. став 1. тачка 10. 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 седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ 
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА МАТИЧНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” 
У ЗАЈЕЧАРУ 

 

I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” у Зајечару, и то: 
 

- председник                  
        Страхиња Главонић, представник 
оснивача, 
 

- чланови: 
1. Млађан Јовановић, представник 

оснивача,  
2. Милан Петковић, представник 

оснивача, 
3. Ирена Јовић Станојевић, 

представник оснивача, 
4. Александра Нинић, представник 

оснивача. 
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Матичне библиотеке “Светозар Марковић” 
у Зајечару, и то: 
 

 За председника 
               Маријана Младеновић, представ-
ник оснивача 
 

 За чланове: 
1. Милан Величковић, представник 

оснивача,  
2. Ива Ђорђевић, представник осни-

вача, 
3. Данијела Митић, представник осни-

вача и 
4. Дарио Петковић, представник осни-

вача. 

III 
  
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Надзорном одбору Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” у Зајечару, и то: 
 

- председник 
 Славиша Ранђеловић, представник 
оснивача  
 
           - чланови: 

1. Слободан Станковић, представник 
оснивача, 

2. Драган Кожицић, представник 
оснивача. 

 
IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Матичне библиотеке “Светозар Марковић” 
у Зајечару, и то:  
 
 За председника 
            Ана Пашалић, представник осни-
вача 
 
 За чланове:  

1. Јосипа Ристић, представник осни-
вача и 

2. Душица Јоцић, представник осни-
вача. 

                
V 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Матичној библиотеци “Светозар Марко-
вић” у Зајечару, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности ГУ града Зајечара и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I бр.02-231/2017 
У Зајечару, 30.08.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 20. и 22. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - 
испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон), члана 130. 
став 3. Закона о здравственој заштити 
("Сл. гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. 
закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - 
др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15)  и члана 
39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
1/08, 3/08 - испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 
и 8/16), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 30.08.2017.године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 
УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
УСТАНОВЕ  АПОТЕКА “ЗАЈЕЧАР” У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Установе Апотека 
“Зајечар” у Зајечару,  и то: 
 

- председник                  
 Др Слађана Ђорђевић, представ-
ник оснивача, 
 

- чланови: 
1. Иван Божиловић, представник 

оснивача и 
2. Анђелка Матић, др спец. 

офталмолог из Књажевца, 
представник оснивача. 

  
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Установе Апотека “Зајечар” у Зајечару,  и 
то: 
 
  -за председника  
 др Мина Милићевић, представник 
оснивача, 
 
 

- за чланове: 
1. Нена Никодијевић, представник 

оснивача и 
2. Бобан Мерџић, представник 

оснивача. 
 

III 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Надзорном одбору Установе Апотека 
“Зајечар” у Зајечару,  и то: 
 
 -   председник                  
 Др Јова Стевановић, представник 
оснивача   
 

- чланови: 
          Десанка Ивковић, правни референт 
из Бољевца, представник оснивача. 
 

IV 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Установе Апотека “Зајечар” у Зајечару,  и 
то: 
 

- за председника 
 др Миљан Јовић, представник 
оснивача,  
 

- за чланове: 
 Наташа Савић, представник 
оснивача. 
  

V 
 

 Ово Решење објавити у „Службе-
ном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

 Решење доставити именованима, 
Установи Апотека “Зајечар” у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I Бр. 02-229/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 41. став 3. и 4. и 
45. став 4. и 5. Закона култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.), члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. закон,... 
83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон) и 
члана 39. став 1. тачка 10. 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 седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ   

ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ 
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

  УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И 
ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“ У ЗАЈЕЧАРУ  

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Установе Центар за 
културу и туризам „Цекит“ у Зајечару, и то: 
 

- председник                  
 Зоран Миловановић, представник 
оснивача, 
 

- чланови: 
1. Иван Ваљевић, представник 

оснивача,  
2. Саша Ивановић, представник 

оснивача. 
  

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Установе Центар за културу и туризам 
„Цекит“ у Зајечару, и то: 
 
 За председника 
               Марина Стојановић, 
дипл.географ, представник оснивача 
 
 За чланове: 

1. Весна Јотић Јовановић, пред-
ставник оснивача,  

2. Денис Ранђеловић, представ-
ник оснивача.       

 

III 
  
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Надзорном одбору Установе Центар за 
културу и туризам „Цекит“ у Зајечару, и то 
 
           - чланови: 

1. Славиша Ђорђевић, представ-
ник оснивача, 

2. Љупко Милетић, представник 
запослених.   

 
IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Установе Центар за културу и туризам 
„Цекит“ у Зајечару, и то:  
 
 За председника 
            Александар Живковић, представ-
ник оснивача 
 
 За чланове:  

1. Сунчица Лалић Стојановић, 
представник оснивача и 

2. Саша Ивановић, представник 
оснивача. 

                
V 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Установи Центар за културу и туризам 
„Цекит“ у Зајечару, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности ГУ града Зајечара и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
 
I бр. 02-232/2017 
У Зајечару, 30.08.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р.  
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 На основу члана 20. и 22. Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - 
испр. др. закона, 83/2005 - испр. др. 
закона и 83/2014 - др. закон), члана 134. 
Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник 
РС", бр. 24/2011) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 30.08.2017.године, донела је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА 

УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару,  и то: 
 

- председник                  
 Славиша Јовановић, представник 
оснивача, 
 

- чланови: 
1. Бранкица Васић, представник 

оснивача и 
2. Гордана Новаковић, представ-

ник оснивача. 
  

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор  
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару,  и 
то: 
 
  -за председника  
 др Звонимир Адамовић, пред-
ставник оснивача, 
 
 
 

  -за чланове: 
1. Срећко Ћеферјановић, пред-

ставник оснивача и 
2. Вања Панајотовић, представник 

оснивача. 
 

III 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Надзорном одбору Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару,  и то: 
 

 -   председник                  
 Млађан Максимовић,представник 
оснивача   
 

- чланови: 
 Радомир Микић, представник 
оснивача. 

IV 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Установе за дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју у Зајечару,  и то: 
 
 -за председника 
 Јелена Рајић, представник 
оснивача,  
 

  -за чланове: 
 др Бранкица Васић, представник 
оснивача. 
  

V 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

 Решење доставити: именованима, 
Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
I Бр. 02-228/2017 
У Зајечару, 30.08.2017. године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 35. став 2. и 
члана 36. став 3. Закона о задужбинама и 
фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/10 
и 99/11 - др. Закон), члана 9. и 20. Статута 
Фондације “Зоран Радмиловић” бр.17 од 
29.02.2012.године и члана 39. став 1. 
тачка 10. 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 седници одржаној 
30.08.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

УПРАВНОГ И  НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ФОНДАЦИЈЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
I    

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 
Управном одбору Фондације „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару,  и то: 
 

1. Драгиша Ђурић, представник осни-
вача, 

2. Санела Ракићевић, представник 
оснивача, 

3. Срђан Станојевић, представник 
оснивача, 

4. Миодраг Марковић, представник 
Позоришта и  

5. Милутин Вешковић, представник 
Позоришта. 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Фондације „Зоран Радмиловић“ у Заје-
чару,  и то: 
 

1. Марина Стефановић, дипл. 
правник, представник оснивача, 

2. Далибор Јовановић, дипл.инжењер 
ИТ, представник оснивача, 

3. Драгана Ваљевић, дипл.правник, 
представник оснивача, 

4. Владимир Милошевић, глумац, 
представник Позоришта и  

5. Милош Танасковић, глумац, 
представник Позоришта. 
 

 

III 

 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у 

Надзорном одбору Фондације „Зоран 

Радмиловић“ у Зајечару,  и то: 

 

1. Сања Митић, представник оснива-

ча, 

2. Славољуб  Вељковић, представник 

оснивача и  

3. Лела Бацић, представник Позо-

ришта.  

   

IV 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 

Фондације „Зоран Радмиловић“ у 

Зајечару,  и то: 

 

1. Марко Минић, представник осни-

вача, 

2. Милан Ивановић, представник ос-

нивача и  

3. Игор Андрејевић, представник 

Позоришта.  

 

V 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

VI 

 

 Решење доставити: именованима, 

Фондацији „Зоран Радмиловић“ у 

Зајечару, Одељењу за локални економски 

развој, привреду и друштвене делатности 

и архиви Скупштине града Зајечара. 

 

 

I бр. 02-233/2017 

У Зајечару, 30.08.2017.године.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р. 
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 На основу члана 41. став 3. и 45. 
став 4. Закона култури („Сл. гласник РС“, 
бр.72/09, 13/16 и 30/16 - испр), члана 35. 
став 2. и члана 36. став 3. Закона о 
задужбинама и фондацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 88/10 и 99/11 - др. Закон) 
и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 30.08.2017. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  ЗАДУЖБИНЕ  “НИКОЛА 

ПАШИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у 
Управном одбору Задужбине “Никола 
Пашић” у Зајечару, и то: 
 

1. Андрија Милошевић, 
2. Радојица Милојевић, 
3. Милош Јаковљевић, 
4. Душан Радисављевић и 
5. Андријана Мијајловић. 

 
II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ  у Управни одбори 
Задужбине “Никола Пашић” у Зајечару, 
представници оснивача, и то: 
 

1. Игор Јовановић,  
2. Предраг Ристић, 
3. Данијел Голубовић, 
4. Милош Танасковић и 
5. Драган Стојановић. 

 
III 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланства у 
Надзорном одбору Задужбине “Никола 
Пашић” у Зајечару, и то: 
  

1. Јелица Илић,  
2. Данијела Лилић и  
3. Петар Аранђеловић. 

 

IV 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбори 
Задужбине “Никола Пашић” у Зајечару, 
представници оснивача, и то: 
 

1. Елена Петровић, 
2. Силвана Илић и  
3. Ненад Ницојевић. 

 
V 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

 Решење доставити: именованима, 
Задужбини “Никола Пашић” у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
I бр. 02-234/2017 
У Зајечару, 30.08.2017.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 

   

 

 Нa основу члана 100. став 3. 
Закона о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 
- др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – 
одлука УС и 14/16), члана 39. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16) и Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине Града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.22/09), Скупштина Града Зајечара, по 
претходно прибављеној сагласности 
Министарства заштите животне средине 
Републике Србије, број 401-00-4587/2016 
од 27.07.2017. године, на седници 
одржаној 30.08.2017. године, донела је  
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ИЗМЕНУ ПРОГРАМА  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ 
  

I 
 Утврђује се измена Програма 
коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Зајечара 
за 2017. годину (“Службени лист града 
Зајечара”, бр.42/16). 
 Измена Програма представља 
усаглашавање са Одлуком о другом 
допунском буџету града Зајечара за 2017. 
годину.  

 

 
- планирани приходи за 2017. 
годину.............................79.982.053,00 дин. 
  

II 
 Средства из тачке I овог Програма 
користиће се за финансирање следећих 
активности: 
 

 

Број Програмска активност Укупно 
(дин) 

0001 Управљање заштитом животне средине             4.732.053,00 

1. Заштита земљишта од деградације ерозионим процесима и клизиштима и 
ремедијација земљишта деградираног поплавама (стабилизација косина 
обала ради санације клизишта) 
(425 текуће поправке и одржавање)  
-обавеза из претходне године 

            2.782.053,00 
  

2. Замена азбестно цементних цеви 
(424-специјализоване услуге) 
-обавеза из претходне године 

            1.300.000,00 

3. Активности на промоцији значајних датума и догађаја у области животне 
средине, организовање и спровођење едукативних еколошких активности 
деце предшколског и основно - школског узраста  
(424 специјализоване услуге) 

               300.000,00 

4. Активности на обележавању акције “Мај-месец чистоће” 
(424 специјализоване услуге) 

               300.000,00 

5. Финансирање набавке стручних часописа и литературе и учествовање у 
едукативним семинарима 
(426 материјали за образовање и усавршавање запослених) 

                 50.000,00 

0002 Праћење квалитета елемената животне средине             4.750.000,00                      

1. Контрола квалитета ваздуха на једном мерном месту у континуитету  
(423 по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

            1.800.000,00 

2. Контрола површинских вода (на 7 мерних места: Црном и Белом Тимоку, 
Рготском и Совинском језеру) 
(423 по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

            1.500.000,00 

3. Контрола квалитета земљишта у зонама изворишта, поред саобраћајница, 
у зони становања, поред школа и у вртићима, подручје индустријске зоне, 
градске депоније, деградираних подручја, парк шуме “Краљевица”, једном 
годишње 
(423 по Уговору) 

               600.000,00 

4. Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ у циљу утврђивања 
акустичких зона на територији Зајечара 
(423 по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

               750.000,00                   
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5. Набавка матријала за праћење аерополена (предметна и покровна 
микроскопска стакла, траке за детектовање, гел за припрему предметних 
стакала) 
(426 материјал за посебне намене) 

               100.000,00                     

0003 Заштита природе             1.000.000,00 

1. Активности на успостављању нових јавних зелених површина и дрвореда 
(према Програму Јавног предузећа) 
(514 саднице) 

            1.000.000,00 
 
   

0004 Управљање отпадним водама           52.900.000,00 

1. Израда Генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода Зајечара и свих сеоских насеља на територији Зајечара 
(511 пројекти)  
-обавеза из претходне године 

            2.100.000,00    

2. Спровођење истражних радова (геотехничке, геодетске и хидролошко – 
хидрауличке подлоге) у циљу израде Пројекта одвођења отпадних вода 
града Зајечара 
(511 пројекти)  
-обавеза из претходне године 

            3.500.000,00 

3. Реализација пројеката одвођења комуналних отпадних вода 
(511 канализација) 
-део обавеза из претходне године  

          15.000.000,00 

4. Успостављање функционалности свих јаруга за одвођење атмосферских 
отпадних вода на 
територији Зајечара 
(423 по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

          32.300.000,00 

0005  Управљање комуналним отпадом             9.400.000,00         

1. Израда Локалног плана управљања отпадом на подручју Зајечара 
(424 специјализоване услуге)  

            1.000.000,00 

2. Набавка контејнера у циљу проширења обима организованог извожења 
комуналног отпада из          сеоских насеља (1,1 m³ и 5 m³) 
(512 опрема за заштиту животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

            4.200.000,00 

3. Набавка контејнера за школе и предшколске установе 
(512 опрема за заштиту животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

            2.000.000,00 

4. Набавка канти за отпад на јавним површинама 
(512 опрема за заштиту животне средине) 

            1.000.000,00 

5. Активности на уређењу постојеће депоније “Халово” (рампа, 
манипулативне површине, ограда, контејнер за дежурство портирске 
службе) 
(423 по Уговору) 
-обавеза из претходне године  

            1.200.000,00  

0006 Управљање осталим врстама отпада             7.200.000,00  

1. Набавка контејнера за рециклабилни отпад (папир,     стаклена, метална и 
ПЕТ амбалажа) - примарна рециклажа  
(512 опрема за заштиту животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

            3.000.000,00     

2. Набавка посуда за одлагање отпадних (дотрајалих) батерија 
(512 опрема за заштиту животне средине) 

               200.000,00 

3. Уклањање и санација дивљих депонија 
(423 по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

            4.000.000,00 

 У К У П Н О            79.982.053,00 
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III 

 

 Програм коришћења средстава, у 

обиму из тачке I овог Програма, заснива 

се на процењеним приходима Буџетског 

фонда за заштиту животне средине града 

Зајечара за 2017. годину.  

 Финансирање наведених 

активности, вршиће се у зависности од 

прилива средстава прикупљених у складу 

са Одлуком о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине на 

територији града Зајечара ("Сл. лист 

града Зајечара", бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 

15/14), прилива наменски уступљених 

средстава у складу са Законом о заштити 

животне средине ("Сл.гласник РС", 

бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – 

др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), 

односно остварених прихода из других 

извора, у складу са Законом.  

 

IV 

 

 У случају да се приходи не остваре 

у планираном износу, градоначелник 

Града Зајечара ће утврдити приоритетне 

активности а пре свега раније преузете 

уговорене обавезе. 

 

V 

 

 Активности из тачке II овог 

Програма реализоваће се у складу са 

важећим законским и другим прописима и 

актима Града Зајечара, којима је 

регулисана свака појединачна активност, 

односно према Програмима радова 

Јавних предузећа и надлежних органа за 

сваку област. 

 

VI 

 

 Исплату средстава за реализацију 

активности из овог програма одобрава 

градоначелник Града Зајечара или лице 

које он овласти, на законом прописан 

начин. 

   

  VII  

 

 Овај Програм објавити у 

“Службеном листу града Зајечара”. 

 

 

I бр. 501-114/2017 

У Зајечару, 30.08.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с. р.  

   

 

 На основу члана 22. став 6. Закона 

о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 

72/11, 88/13 и 105/14) и члана 4. Одлуке о 

давању у закуп пословних просторија 

Града Зајечара ("Службени лист Града 

Зајечара“, бр. 13/16 и 13/17) и члана 12. 

Одлуке о Градском већу Града Зајечара 

("Службени лист Града Зајечара“, бр. 

29/13, 31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће 

Града Зајечара, на седници одржаној 

28.08.2017. године, донело је  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о давању сагласности за доношење 

Закључка о давању у закуп пословних 

просторија  града Зајечара 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градо-

начелнику Града Зајечара за доношење 

Закључка о давању у закуп пословних 

просторија Града Зајечара, у ул. Николе 

Пашића бр.128, прикупљањем понуда.  

 

II  

 

 Предмет  давања у закуп  је 

пословни простор ул. Николе Пашића 

бр.128, у Зајечару, укупне површине 50м2. 
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III 

   
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 
Града Зајечара, Бошко Ничић, да донесе 
Закључак о давању пословних просторија 
у закуп, за обављање трговинске 
делатности, прикупљањем понуда. 
 
 
 
 
 
 

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
III бр. 02 – 226 /2017 
У Зајечару, 28.08.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић 
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