
 
 На основу члана 196. Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ( 

„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017 ), 

члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи ( „Сл.гласник РС“ бр. 

129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – 

др.закон ), члана 39. став 1. тачка 7. 

Статута града Зајечара („Сл. лист града 

Зајечара“, број 1/2008,20/2009, 21/2011, 

56/2013, 22/2014, 8/2016 и 36/2017), 

Скупштина града Зајечара  на седници 

одржаној 16.01.2018. године, усвојила је 
 

 

КОДЕКС 

ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И 

НАМЕШТЕНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Кодекс 
 

Члан 1. 
 

 Кодекс понашања службеника и 

намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је 

скуп правила понашања службеника и 

намештеника који садржи професионалне 

и етичке стандарде за обављање 

службених послова и остваривање 

комуникације са странкама, у циљу 

обезбеђивања квалитета и доступности 

услуга, као и подстицању поверења у 

интегритет, непристрасност и ефикасност 

органа, организација и служби основаних 

од стране Града Зајечара (у даљем 

тексту: Град). 

Странке су физичка и правна лица 

без обзира на држављанство и седиште, 

као и органи, организације и групе лица 

која се обраћају јединици локалне 

самоуправе. 

 

 

Област примене 

 

Члан 2. 

 

 Правила овог Кодекса дужни су да 

примењују службеници и намештеници у 

органима, организацијама и службама 

Града (у даљем тексту: запослени) када 

обављају послове из своје надлежности. 

 

Сврха Кодекса 

 

Члан 3. 

 

Сврха овог Кодекса је:  

• да утврди стандарде личног и профе-

сионалног интегритета и понашања 

запослених којих би требало да се 

придржавају приликом обављања 

послова из своје надлежности, 

• да подржи запослене у поштовању 

професионалних и етичких стандар-

да, 

• да упозна странке о правилном 

начину поступања и понашања 

запослених, 

• да допринесе изградњи поверења 

грађана у локалну власт, 

• да допринесе успостављању ефикас-

нијег и одговорнијег поступања 

запослених. 

 

Члан 4. 

 

Сви појмови који су у овом Кодексу 

употребљени у мушком граматичком роду 

обухватају мушки и женски род лица на 

која се односе. 
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II ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА 

КОДЕКСА 
 

Законитост и непристрасност 
 

Члан 5. 
 
 Запослени је дужан да се у 
обављању својих послова понаша закони-
то и да своја дискрециона овлашћења 
примењује непристрасно.   
 Запослени посебно воде рачуна да 
одлуке које се тичу права, обавеза или на 
закону заснованих интереса странака 
имају основ у закону и да њихов садржај 
буде усклађен са законом. 

Запослени су дужни да се 
уздржавају од било које самовољне или 
друге радње која ће неоправдано утицати 
на странке или им се неосновано даје 
повлашћени третман. 
 Запослени се у свом раду никада 
не руководе личним, породичним, нити 
политичким притисцима и мотивима. 
 

Објективност 
 

Члан 6. 
 
 У свом раду, запослени је дужан да 
узме у обзир све релевантне чињенице и 
да сваку од њих правилно оцени у односу 
на одлуку, као и да изузме све елементе 
који нису од значаја за предметни случај. 
 

Забрана дискриминације 
 

Члан 7. 
 
 Запослени су обавезни да у свакој 
прилици поштују принцип једнакости стра-
нака пред законом, а посебно када 
решавају о захтевима странака и доносе 
одлуке. 

Запослени поступају једнако према 
свим странкама у истој правној и 
фактичкој ситуацији.  

Уколико дође до другачијег посту-
пања запосленог према одређеној стран-
ци него што је то уобичајено, запослени је 
дужан да образложи такво поступање 
релевантним разлозима конкретног 
случаја. 

 Запослени је дужан да у оквиру 
својих надлежности омогући остваривање 
права, поштовање интегритета и досто-
јанства странака и других запослених без 
дискриминације или повлашћивања по 
било ком основу, а нарочито по основу 
пола, расе, боје коже, друштвеног порек-
ла, рођења, генетских својстава, културе, 
језика, вероисповести или веровања, 
политичког или другог уверења, држав-
љанства, припадности народу или нацио-
налној мањини, имовног стања, психичког 
и физичког инвалидитета, старосне доби, 
родног идентитета и сексуалне оријента-
ције, здравственог стања, брачног и поро-
дичног статуса, осуђиваности, физичког 
изгледа, чланства у политичким, синди-
калним и другим организацијама и другим 
стварним и претпостављеним личним 
својствима. 
 
Забрана злоупотребе и прекорачења 

службених  овлашћења 
 

Члан 8. 
 
 Запослени су дужни да овлашћења 
у свом раду користе искључиво у сврхе 
које су утврђене законом и другим 
одговарајућим прописима. 

При обављању приватних послова, 
запослени не сме користити службене 
ознаке, службена овлашћења или аутори-
тет радног места у локалној самоуправи. 
 Запослени је дужан да у свом раду 
искључиво врши увид, прибавља и обра-
ђује податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција, а који су 
неопходни за одлучивање, односно 
поступање.  
 

Заштита података о личности 
 

Члан 9. 
 
 Запослени који обрађује податке о 
личности поштује све законске прописе и 
важеће стандарде у погледу њихове 
заштите. 
 Запослени посебно не сме да 
користи личне податке у сврхе које нису 
законите, да их доставља  неовлашћеним 
особама и омогућава им увид у њих. 
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Приступ информацијама од јавног 

значаја 
 

Члан 10. 

 Запослени се стара о поштовању 
права на приступ информацијама од 
јавног значаја на начин који обезбеђује 
најпотпуније и најефикасније оствари-
вање тог права, у складу са законом који 
регулише приступ информацијама од 
јавног значаја и правилима која важе у 
органу, организацији или служби. 

Пружање информација о поступку 
 

Члан 11. 
 

 Запослени су дужни да странкама, 
на њихов захтев, дају информације о 
поступку који се код њих води. Запослени 
ће упутити странку на који начин може да 
изврши увид у стање поступка. 
 Запослени су дужни да странкама 
пруже и информације о правним радњама 
које странке треба да предузму у циљу 
остваривања својих права и обавеза. 
Запослени води рачуна да информације 
које пружа буду јасне и разумљиве 
странци. 
 Када запослени не сме да обело-
дани информацију због њене поверљиве 
природе, дужан је да наведе датој заинте-
ресованој странци разлоге због којих није 
у могућности да јој повери наведену 
информацију. 
 Ако је усмени захтев странке 
превише сложен, запослени је дужан да 
посаветује странку о томе како да 
формулише свој захтев писаним путем. 
 Уколико се захтев у вези поступка 
односи на питања за које одређени запос-
лени није надлежан, упутиће странку на 
надлежног запосленог и назначити његово 
име и по могућству контакт податке. 
 

Исправљање пропуста 
 

Члан 12. 
 

 У случају грешке у раду запосленог 
која има непожељан утицај на права или 
интересе странака, запослени је дужан да 
упути писмено извињење странци и 

настоји да отклони негативне последице 
проузроковане његовом грешком што је 
пре могуће, као и да обавести странку о 
праву на одговарајуће правно средство и 
приговор због пропуста. 
 

Разумни рок за доношење одлука 

 

Члан 13. 

 

 Запослени се старају да се одлука 

по сваком захтеву или приговору донесе у 

разумном року, без одлагања, а у сваком 

случају најкасније у законом предвиђеном 

року. Исто правило примењује се за 

одговоре на дописе странака или 

одговоре на службене дописе којима 

запослени од претпостављених траже 

упутства у погледу поступка који се води. 

 Ако због сложености поступка, 

односно питања која су покренута, одлуку 

није могуће донети у законском року, запо-

слени ће о томе обавестити странку и свог 

претпостављеног и предузети све што је 

потребно да се одлука донесе што пре. 

 

Понашање службеника у јавним 

наступима 

 

Члан 14. 

 

 У свим облицима јавних наступа и 

деловања у којима представља јединицу 

локалне самоуправе, запослени је дужан 

да износи ставове, у складу с прописима, 

овлашћењима, стручним знањем и 

Кодексом. 

 Приликом изношења стручних и 

личних ставова, запослени пази на углед 

јединице локалне самуправе и лични 

углед и сме да износи само истините 

податке, садржином и тоном којим се не 

вређа углед органа, установа, предузећа, 

као ни њихових представника, а на исти 

начин поступа и када је реч о личном и 

пословном угледу других физичких и 

правних лица. 
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Поштовање других и учтивост  

запослених 
 

Члан 15. 
 

Запослени су дужни да се међу-
собно и према странкама опходе са 
поштовањем.  

Приликом комуникације са стран-
кама запослени треба да буду учтиви, 
приступачни, тачни и кооперативни. 
 Приликом одговарања на дописе, у 
телефонским разговорима и у преписци 
путем електронске поште, запослени је 
дужан да буде што више од помоћи и да 
пружи што исцрпније и прецизније 
одговоре. 

У присуству странака запосленима 
нису дозвољени приватни телефонски 
разговори. 
 

Стандард пословне комуникације 
 

Члан 16. 
 

Стандард пословне комуникације 
подразумева да се у најкраћем могућем 
року (најкасније у року од 24 сата) 
одговори на поруку примљену радним 
данима путем електронске поште.  

Уколико је прималац електронске 
поште одсутан, мора бити постављено 
обавештење на електронској пошти о 
одсуству са радног места са информа-
цијама коме се могу обратити странке или 
запослени у хитним случајевима, а током 
одсуства примаоца поруке. 

 
Слање поднеска/дописа или 

електронске поште 
 

Члан 17. 
 

Запослени је дужан да приликом 
слања поднеска или дописа увек користи 
штамбиљ. 

Поднесак, допис или електронску 
пошту потребно је насловити на особу 
(физичко лице) или функцију, односно 
пословно име привредног друштва.  

Поднесак, допис и електронску 
пошту неопходно је уредно потписати 
својим именом, звањем и осталим 
подацима за контакт. 

Поднесак, допис или електронска 
пошта треба да буде јасне садржине и 
концизан, а стил писања треба да буде 
прилагођен особи којој се обраћа и у 
складу са темом.  Приликом припреме 
поднеска, дописа или електронске поште 
проверити правопис и тачност 
информација које се наводе. 

 

Поштовање радног времена 
 

Члан 18. 
 

Запослени су дужни да поштују 
прописано радно време, као и да се 
приликом доласка или одласка са радног 
места евидентирају на прописан начин. 

Пауза у току радног времена је 
дозвољена у договореном временском 
интервалу у трајању од 30 минута. 

Пауза не може бити на почетку или 
на крају радног времена. 

Није дозвољено напуштање радног 
места у оквиру радног времена без 
одобрења руководиоца или запосленог 
којег руководилац овласти. 

Запосленима, без претходне најаве 
и одобрења претпостављеног, није 
допуштен улазак у радне просторије 
органа, службе или организације ван 
радног времена. 

 

Стандарди одевања на радном месту 
 

Члан 19. 
 

 Запослени је дужан да води рачуна 
о личној хигијени и спољном изгледу. 
 Запослени треба да буде 
прикладно и уредно одевен, примерено 
пословима које обавља и да својим 
начином одевања на радном месту не 
нарушава углед органа.  
 Неприкладном обућом и одећом 
сматрају се нарочито: папуче, 
непримерено кратке сукње и хаљине 
(краће од горње ивице колена), преуске 
фармерице, блузе са великим деколтеом 
и дубоким изрезима позади, блузе са 
танким бретелама, изразито кратке или 
провидне блузе, одећа од материјала који 
су провидни и неукусно припијени уз тело, 
кратке панталоне, хеланке, тренерке, 
атлет мајице и наочаре за сунце.  
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 Запосленог који је неприкладно 
одевен непосредни руководилац упозо-
риће на обавезу поштовања овог Кодекса 
у погледу одевања на радном месту и на 
могућност покретања дисциплинског 
поступка у случају поновљене повреде 
Кодекса.  
 

Уредност радних просторија 
 

Члан 20. 
 
 Канцеларије запослених и остале 
просторије (тоалет, ходник, степениште) 
морају бити чисте и уредне, о чему треба 
водити рачуна све време у току трајања 
радног времена, као и приликом 
напуштања истих.  
 Забрањено је да запослена лица 
омогућавају дуже задржавање приватних 
посетилаца у радним просторијама.  
 Приликом напуштања радне 
просторије, запослени је дужан да у истој 
искључи светло, клима уређај и да 
затвори прозоре.  
 Забрањено је у радне просторије 
уносити робу ради продаје или 
омогућавати другом да то чини.  

 
Однос према имовини 

 
Члан 21.  

 
 Сваки запослени мора да се 
односи према имовини органа, орга-
низација и служби Града пажљиво и 
одговорно, а поверене послове да обав-
ља у складу са принципима ефикасности, 
економичности, ефективности и рациона-
лизацији.  
 Запослени је дужан да 
материјална и финансијска средства која 
су му поверена у вршењу послова 
користи наменски,  искључиво за 
обављање послова и да их не користи у 
приватне сврхе.  
 У имовину органа, организација и 
служби Града улазе:  

- Службена возила;  
- Рачунарска опрема и делови;  
- Фото опрема;  
- Системи веза и телекомуни-

кациона опрема;  

- Алати, прибор и друга опрема;  
- Софтвер и други електронски 

производи;  
- Информације и документација;  
- Стручна литература.  

 
 Наведену имовину у целини, а ни у 
деловима, није дозвољено износити из 
пословних просторија или из електрон-
ских складишта (сервера, база, цд-а,…), 
без изричитог одобрења руководиоца 
органа, организација или службе Града (у 
даљем тексту: надлежни руководилац). 
 Изношење имовине, као и њено 
коришћење у друге сврхе без изричитог 
одобрења надлежног руководиоца, 
сматраће се за поступак који има за циљ 
отуђење (крађу) или стицање личних 
користи, а резултираће најстрожијим 
дисциплинским мерама. На исти начин 
третираће се и свако намерно уништа-
вање, оштећење, злоупотреба или 
скидање инсталираних уређаја која је 
имовина Града.  

 
Члан 22.  

 
 Ради очувања живота запослених и 
имовине Града, запослени су дужни да се 
оспособе за руковање уређајима, опре-
мом и другим средствима намењеним за 
гашење пожара и спасавање људи и 
имовине.  
 Оспособљавање запослених спро-
води надлежна организациона јединица 
Градска управа града Зајечара уз 
сарадњу и стручну помоћ ватрогасних 
организација.  
 
 Запослени су обавезни да спрово-
де прописане противпожарне мере, а 
нарочито:  

- да се упознају са пожарним 
опасностима и да стално спроводе 
мере за заштиту од пожара,  

- да, када примете пожар, најхитније 
обавесте задуженог за послове 
противпожарне заштите, као и да 
учествују у гашењу пожара,  
 
Забрањено је уношење експлозив-

ног материјала и других опасних ствари. 
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III ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА 

КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Право притужбе због кршења Кодекса 
 

Члан 23. 
 

 Странка се због повреде правила 
овог Кодекса може притужбом обратити 
надлежном руководиоцу. 
 Надлежни руководилац дужан је да 
обавести подносиоце притужбе о 
предузетим радњама. 
  Надлежни руководилац својим 
одлукама, ставовима, мишљењима, пре-
порукама и другим актима стварају праксу 
од значаја за примену овог Кодекса. 
 

Праћење примене Кодекса 
 

Члан 24. 
 

 Надлежни руководилац прати и 
разматра примену Кодекса.  
 За спровођење овог Кодекса 
одговорни су надлежни руководиоци и 
руководиоци унутрашњих организационих 
јединица. 
 Уколико праћењем примене Кодек-
са оцени да је то потребно, надлежни 
руководилац може за примену Кодекса 
издати посебна упутства. 
 Извештај о примени Кодекса чини 
саставни део годишњег извештаја о раду 
органа, организација или службе Града. 
 Извештај садржи статистичке 
податке о укупном броју примљених 
приговора странака на кршење Кодекса, 
структури приговора по правилима утвр-
ђеним Кодексом, покренутим и окончаним 
дисциплинским поступцима, изреченим 
мерама за кршење Кодекса и друге 
чињенице и околности за које надлежни 
руководиоци сматрају да су од значаја за 
праћење примене Кодекса. 
 

Дисциплинска одговорност 
 

Члан 25. 
 

 Понашање запосленог супротно 
одредбама овог Кодекса представља 
лакшу повреду радне обавезе и подлеже 
дисциплинској и материјалној одговор-

ности, а понављање више од три пута у 
току године представља тежу повреду 
радне обавезе и дужности.  
 Поступак дисциплинске одговор-

ности против запослених спроводи се на 

основу закона којим се уређују радни 

односи запослених у локалној самоуправи 

и других прописа.  

 

Обавештавање странака и 

службеника о примени Кодекса 

 

Члан 26. 

 

 Текст Кодекса поставља се на 

интернет страници Града, а у штампаном 

облику истиче на огласној табли и у 

довољном броју примерака чини 

доступним странкама на другим одговара-

јућим местима (Градски информативно-

услужни центар, месне канцеларије и др.).  

 Надлежни руководилац упознаје 

све запослене са садржином Кодекса. 

 Свим запосленим ће се уручити по 

један примерак Кодекса и моментом 

уручивања и потписивањем пријема пот-

врдиће да је упознат са његовом садржи-

ном и обавезом поштовања Кодекса.  

 Лица која први пут заснивају радни 

однос у органима, организацијама и 

службама Града, потврдиће давањем 

писане изјаве да су упознати са 

правилима понашања из овог Кодекса.  

 Потврда из става 3. овог члана и 

изјава из става 4. овог члана чини 

саставни део персоналног досијеа 

запосленог.  

 Запослени који има недоумице у 

погледу примене Кодекса дужан је да се 

обрати непосредном руководиоцу.  

 Запослени који сматра да се од 

њега или другог запосленог тражи да 

поступи на начин који није у складу са 

овим Кодексом о томе писмено 

обавештава надлежног руководиоца. 

Запослени због тога не сме бити стављен 

у неповољнији положај у односу на друге 

запослене нити изложен узнемиравању 

(мобингу).  
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Ступање на снагу 

 
Члан 27. 

 

 Ступањем на снагу овог Кодекса, 
престаје да важи Кодекс понашања 
запослених у Градској управи Зајечар и 
јавним предузећима и установама чији је 
оснивач град Зајечар,  I број: 110-4 од 
01.03.2005 године. 
 Овај Кодекс ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
               

I Број: 016-1/2018 
У Зајечару, 16.01.2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 

 На основу члана 39. став 1. тачка 
7., члана 47а став 1. тачка 2. и члана 47в 
став. 3. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
16.01. 2018. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 
РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 

 
Члан 1. 

 

 У Одлуци о образовању Комисије 
за равноправност полова („Сл лист града 
Зајечара“, бр. 47/2017), у даљем тексту: 
Одлука, у члану 3. став 2., мења се и 
гласи: 
 

           За чланове Комисије именују се: 
1. Анка Младеновић, одборница 
2. Александра Николић, одборница 
3. Данијел Илић, одборник 
4. Марко Минић, заменик секретара 

Скупштине града Зајечара 
5. Драгана Рашић, одборница 
6. Александра Цветковић, одборница 

 
Члан 2. 

 

 У свему осталом Одлука остаје 
непромењена. 

Члан 3. 
 

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

 I број: 011-2/2018 
 У Зајечару, 16.01.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   
 

 На основу члана 536. став 1. и 2. 
Закона о привредним друштвима 
(„Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - 
др. закон и 5/15) и члана 39.став 1.тачка 
31. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.01.2018.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА  
 УСТАНОВЕ ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И 

ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“ - У ЛИКВИДАЦИЈИ 
ЗАЈЕЧАР  

 

I 
 

 УСВАЈА СЕ Почетни ликвидаци-
они биланс Установе Центар за културу и 
туризам „ЦЕКИТ“ - у ликвидацији Зајечар, 
бр.1498 од 04.01.2018.године. 
 

II 
 

 Почетни ликвидациони биланс 
Установе Центар за културу и туризам 
„ЦЕКИТ“ - у ликвидацији Зајечар, бр.1498 
од 04.01.2018.године, саставни је део овог 
Решења. 

III 
 

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

I бр.02-5/2018 
У Зајечару, 16.01.2018.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 536. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник 
РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 39. став 1. тачка 31. Статута 
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донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА  

    ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” - У ЛИКВИДАЦИЈИ 
ЗАЈЕЧАР  

 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ  Почетни ликвидациони биланс Позоришта Тимочке крајине “Зоран 
Радмиловић” - у ликвидацији Зајечар, бр.1/2018 од 05.01.2018.године. 
 
 

II 
 
 Почетни ликвидациони биланс Позоришта Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” 
- у ликвидацији Зајечар, бр.1/2018 од 05.01.2018.године, саставни је део овог Решења. 
 
       

III 
 
 Ово Решење објављује се у "Службеном  листу града Зајечара". 
 
 
 
I бр.02-6/2018 
У Зајечару, 16.01.2018.године 
 
 
 
 
         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 536. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 39. став 1. тачка 31. Статута 
Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 
8/16 и 36/17) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  16.01.2018.године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР– У 
ЛИКВИДАЦИЈИ   

 
 
I 

 
  Усваја се Почетни ликвидациони Извештај Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар“ Зајечар – у ликвидацији. 
 

II 
 

 Почетни ликвидациони извештај Јавног комуналног предузећа Градско 
саобраћајно предузеће „Зајечар“ Зајечар – у ликвидацији, је саставни део овог 
Решења. 
  

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

 
 
I бр.02-7/2018 
У Зајечару, 16.01.2018. године 
 
 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     
        

         
 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 536. став 3. Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 39. став 1. тачка 31. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 
8/16 и 36/17), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 16.01.2018.године, 
донела је 
 
 
              Р Е Ш Е Њ Е  

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
ДОО БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТРА - У ЛИКВИДАЦИЈИ ЗАЈЕЧАР  

 
 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Почетни ликвидациони извештај ДОО Бизнис инкубатор центра - у 
ликвидацији Зајечар, од 11.01.2018.године, састављен од ликвидационог управника 
Душице Јоцић. 
 

II 
 
 Почетни ликвидациони извештај ДОО Бизнис инкубатор центра - у ликвидацији 
Зајечар,  од 11.01.2018. године, саставни је део овог Решења. 
 
       

III 
 
 Овим Решењем замењује се Решење Скупштине града Зајечара I бр.02-160 од 
03.06.2016. године. 

 
IV 

 
 Ово Решење објављује се у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I бр.02-8/2018 
У Зајечару, 16.01.2018.године 
 
 
 
         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 69. став 1. тачка 
1.  Закона о јавним предузећима („Сл. 
гласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Гграда Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 16.01.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности  на  Статут 
Јавног комуналног предузећа „Тимок - 

одржавање“ Зајечар 
 

 
I   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Даје се сагласност на Статут 
Јавног комуналног предузећа „Тимок-
одржавање“ Зајечар који је усвојио прив-
ремени Надзорни одбор Јавног кому-
налног предузећа “Тимок-одржавање” 
Зајечар на седници одржаној 08.01.2018. 
године. 
                    

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара" а даном 
објављивања престаје да важи Решење о 
давању сагласности на Статут Јавног 
комуналног предузећа „Одржавање“ 
Зајечар, бр. I број 02-364/2017 од 
16.12.2017.године. 
 

III  
 

 Решење доставити: Јавном 
комуналном предузећу „Тимок - 
одржавање“ Зајечар и архиви Скупштине 
Града Зајечара. 
 
 
I број:02-9/2018 
У Зајечару, 16.01.2018.  године        
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

 

 На основу члана 20. став 1. тачка 
5. a у вези са чланом 66. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07, 83/14 – др.закон и 101/16-
др.закон), члана 5. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“ 
бр.15/16) и члана 39. став. 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“ бр. 1/08, 3/08, 20/09, 21/11 
56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 
16.01.2018. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА "ЗАЈЕЧАР" ЗАЈЕЧАР 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о оснивању Јавног 
комунално - стамбеног предузећа 
„Зајечар“ Зајечар („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 27/16 и 43/17), (у даљем 
тексту Одлука),   члан 12. став 1., мења се 
и гласи: 
 
 “Претежна делатност Јавног 
комунално - стамбеног предузећа “Заје-
чар” Зајечар је: 
 
35.30 Снабдевање паром и 

климатизација”. 
 
 

Члан 2. 
 

 Члан 12. став 2. Одлуке из 
претходног члана мења се и гласи:  
 
 „Осим наведене претежне 
делатности, Јавно комунално - стамбено 
предузеће „Зајечар“ Зајечар ће се бавити 
и другим делатностима, као што су: 
 
25.11  Производња металних конструкција 
и делова конструкција 
25.12 Производња металних врата и 
прозора 
25.29  Производња осталих металних 
цистерни, резервоара и контејнера 
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25.61  Обрада и превлачење метала 
25.62  Машинска обрада метала 
25.99  Производња осталих металних про-
извода 
33.11  Поправка металних производа 
33.12  Поправка машина 
33.19  Поправка остале опреме 
33.20 Монтажа индустријских машина и 
опреме 
35.22 Дистрибуција гасовитих горива гасо-
водом 
37.00  Уклањање отпадних вода 
38.11 Сакупљање отпада који није опа-
сан. 
38.21 Третман и одлагање отпада који 
није опасан 
38.32 Поновна употреба разврстаних 
материјала 
39.00 Санација, рекултивација и друге 
услуге у области управљања отпадом 
41.10  Разрада грађевинских пројеката 
42.21  Изградња цевовода 
43.22 Постављање водоводних, канали-
зационих, грејних и климатизационих 
система 
43.29 Остали инсталациони радови у 
грађевинарству 
43.32  Уградња столарије 
43.34  Бојење и застакљивање 
43.39  Остали завршни радови  
43.9 Остали спечифично грађевински 
радови 
46.74 Трговина на велико металном 
робом, инсталационим материјалима, оп-
ремом и  прибором за грејање 
46.90  Неспецијализована трговина на 
велико 
47.52  Трговина на мало металном робом, 
бојама и стаклом у специјализованим            
продавницама 
64.99 Остале непоменуте финансијске ус-
луге, осим осигурања и пензијских    фон-
дова 
68.10 Куповина и продаја властитих 
некретнина 
68.20 Изнајмљивање властитих или изнај-
мљених некретнина и управљање њима 
81.29  Услуге осталог чишћења 
81.30 Услуге уређења и одржавања око-
лине 
82.11 Комбиноване канцеларијско – адми-
нистративне услуге.” 
    

Члан 3. 
 

 Ову Одлуку објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 

Члан 4. 
 

  Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
               
 
I бр.011-3/2018 
У Зајечару, 16.01.2018. године                                                                        
                                                

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                                                                               

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   

 

 На основу  члана 13.  Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", број 
42/91, 71/94,  79/05-др.закон, 81/05-
испр.др.закона, 83/05-испр.др.закона и 
83/14-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 
7. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/2016 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.01.2018. године, доноси  
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1 
 

 У Одлуци о оснивању Туристичке 
организације града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 42/17 и 46/17), мења 
се  члан 22. став 1. тачка 1., тако што 
уместо                       
 

               “ – Вук Улвен, председник,“ 
 

треба да стоји: 
 

      “ – Сунчица Лалић Стојановић, 
председник,“ 
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Члан 2 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града  Зајечара". 
 
 
I број 011-4/2018 
У Зајечару, 16.01.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков,с.р. 

   

 

 На основу чл. 61. став 7. Закона о 
становању и о одржавању зграда (“Сл. 
гласник РС”, бр. 104/16), чл. 1. став 2. 
Правилника о критеријумима за 
утврђивање мининалног износа који 
одређује јединица локалне самоуправе за 
плаћање трошкова инвестиционог 
одржавања заједничких делова зграде 
(“Сл. гласник РС”, бр.101/17) и чл. 14. тач. 
7. Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 16.01. 
2018. године, донела   
 

 

О  Д  Л  У  К  У  
О ОДРЕЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА 

УТВРЂИВАЊЕ  НАКНАДЕ НА ИМЕ 
ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ И 
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДА  

  
Члан 1.  

 
 Овом Одлуком одређују се 
коефицијенти за утврђивање минималног 
износа за плаћање трошкова инвес-
тиционог и текућег одржавања зграде, као 
и висине износа накнаде коју плаћају 
власници посебних делова зграде у 
случају принудно постављеног професио-
налног управника у смислу одредаба 
закона којим се уређује становање и о 
одржавање зграда.  
 
 
 

Члан 2. 
 
 Одређује се коефицијент 1,3 (Кјлс) 
за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова инвестици-
оног одржавања заједничких делова 
зграде који се плаћа за стан и пословни 
простор као посебни део зграде.                                 
 Одређује се коефицијент 1,3 (Кјлс) 
за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова инвестицио-
ног одржавања заједничких делова зграде 
који се плаћа за гаражу, гаражни бокс и 
гаражно место као посебни део зграде.  
 На основу критеријума за утвр-
ђивање минималног износа издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграде, које се плаћа 
за гаражу утврђује се и висина износа 
издвајања на име трошкова инвестицио-
ног одржавања заједниких делова зграде, 
које се плаћа за самостални део зграде. 
 Минимална висина издвајања на 
име трошкова инвестиционог одржавања 
заједничких делова зграде у смислу одре-
даба ове Одлуке представља месечни из-
нос издвајања утврђен у апсолутном изно-
су по квадратном метру површине посеб-
ног, односно самосталног дела зграде.  
 

Члан 3. 
 
 Одређује се коефицијент 6 (Кјлс) 
за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде 
који се плаћа за стан и пословни простор 
као посебни део зграде.   
 Одређује се коефицијент 6 (Кјлс) 
за утврђивање минималне висине износа 
издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде 
који се плаћа за гаражу, гаражни бокс и 
гаражно место као посебни део зграде.  
 На основу критеријума за 
утврђивање минималног износа издва-
јања на име трошкова текућег одржавања 
заједничких делова зграде, које се плаћа 
за гаражу утврђује се и висина износа 
издвајања на име трошкова текућег 
одржавања заједничких делова зграде, 
које се плаћа за самостални део зграде.  
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 Минимална висина издвајања на 

име трошкова текућег одржавања зграде 

у смислу одредаба ове Одлуке 

представља месечни износ издвајања 

утврђен у апсолутном износу за сваки 

посебан део зграде, а трошкови за 

одржавање земљишта укључени су у 

износ трошкова одржавања зграде. 

 

Члан 4. 

 

 Одређује се коефицијент 8 (Кјлс) 

за утврђивање висине износа накнаде 

коју власници посебних делова зграде 

плаћају у случају принудно постављеног 

професионалног управника који се плаћа 

за стан и пословни простор као посебни 

део зграде.                                 

 Одређује се коефицијент 8 (Кјлс) 

за утврђивање висине износа накнаде 

коју власници посебних делова зграде 

плаћају у случају принудно постављеног 

професионалног управника  који се плаћа 

за гаражу, гаражни бокс и гаражно место 

као посебни део зграде.  

 Висина накнаде за управљање у 

случају принудно постављеног професио-

налног управника зграде у смислу одреда-

ба ове Одлуке представља месечни износ 

утврђен у апсолутном износу за сваки 

посебан део зграде. 

 

Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осам 

дана од дана објављивања у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

 

I бр. 011-5/2018 

У Зајечару,  16.01. 2018. 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.15/16), члана 28. став 
2. Закона о комуналним делатностима 
(“Сл.гласник РС”,бр.88/11 и 104/16) и 
члана 39. став 1. тачка 9. Статута Града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 
8/16 и 36/17), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 16.01.2018. године,  
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП 

“ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 
 НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА  

 
I  

 
  ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП 
"Хигијена Зајечар" Зајечар да цене 
гробљанских услуга може утврдити у 
следећим износима:  
 
- за сахрану на дубини од 1,70 м   
.................................................8.554,00 дин. 
 
- за сахрану на дубини од 2,20 м 
...............................................10.309,00 дин. 
 
- за сахрањивање на Новом градском 
гробљу Мали Ступањ ..........10.361,00 дин. 
 
- за сахрану новорођенчади и делова тела 
са ископом гроба и затрпавањем  
.................................................3.050,00 дин. 
 
- за сахрану у гробници са откопавањем  
.................................................4.610,00 дин. 
- за сахрану у гробници са покл.плочом  
.................................................3.290,00 дин. 
 
-  закуп земљишта годишње по 1 гробном 
месту .........................................400,00 дин. 
 
- закуп земљишта годишње за гробницу 
по  м2 ..........................................140,00 дин.                                                                                                                                                                             
 
- чишћење и уређење гробља по гробном 
  месту годишње ....................1.125,00 дин. 
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- укоп урне ..............................3.350,00 дин. 
 
- употреба капеле до 8 часова (код 
случајева када се покојник не сахрањује 
на Зајечарском гробљу) 
.................................................2.230,00 дин. 
 
- употреба капеле преко 8 часова (код 
случајева  када се покојник не сахрањује 
на Зајечарском гробљу).........3.350,00 дин. 
 

II 
 

 Све утврђене цене из тачке  I овог 
Решења обрачунате су без ПДВ-а и 
примењиваће се од дана објављивања у 
“Службеном листу града Зајечара”. 
 

III  
 

 Право на попуст у цени сахра-
њивања из тачке I овог решења у висини 
од 20% има Центар за социјални рад 
уколико сноси трошкове сахрањивања 
свог корисника. 

IV 
 

 ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар 
обавезно је да од предложене цене закупа 
земљишта за гробна места и чишћење и 
одржавање гробља издвоји 30% на име 
инвестиционог динара. 
 

V 
 
 Решење објавити у "Сл. листу 
Града Зајечара". 
 
 
 I број 02-10/2018 
 У Зајечару, 16.01.2018. године 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков,с.р.  
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