
 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
20. 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 7. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), а у вези 
са чланом 42. Закона о правима 
пацијената („Сл. гласник РС“,бр.45/2013), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 28.12.2017. године, донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  

ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о образовању Савета за 
здравље града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 42/2013 и 43/2013-испр.), у 
даљем тексту: Одлука,  члан 2. мења се и 
гласи: 
 
 „У састав Савета именују се: 
1. Слађана Каран, представник локалне 

самоуправе, 
2. Марко Ђуричић, представник локал-

не самоуправе, 
3. Бранислав Андрејевић, представник 

удружења грађана из реда пацијената, 
4. Сузана Крстић, представник удруже-

ња грађана из реда пацијената, 
5. др Слађана Јоковић Крстић, пред-

ставник Дома здравља у Зајечару, 
6. др Миљан Јовић, представник Опште 

болнице у Зајечару, 
7. др Дијана Миљковић, представник 

Завода за јавно здравље „Тимок“ у 
Зајечару и 

8. Гордана Вукић, представник Репуб-
личког фонда за здравствено осигу-
рање, Филијале за зајечарки округ.“ 

 

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: 011-65/2017 
 У Зајечару, 28.12.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 39. став 4. Закона 
о правима пацијената („Сл.гласник РС“, 
бр. 45/2013) и члана 39. став 1. тачка 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 на седници одржаној 28.12.2017. 
године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О  

ОРГАНИЗОВАЊУ, ФИНАНСИРАЊУ И 
УСЛОВИМА РАДА САВЕТНИКА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о организовању, 
финансирању и условима рада Саветника 
за заштиту права пацијената („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 46/2013), у даљем 
тексту: Одлука,  члан 3. мења се и гласи: 
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 „ За обављање послова Саветника 
пацијената одређује се Јасмина Гачевић 
Младеновић, дипломирани правник из 
Зајечара, са положеним правосудним 
испитом.“ 
 

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: 011-66/2017 
 У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 13.  Закона о 
јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05 - 
испр. др. закона, 83/05 - испр. др. закона и 
83/14 - др. закон), члана 44. Закона о 
социјалној заштити  ("Сл. гласник РС", бр. 
24/11) 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, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 
28.12.2017. године, донeла је  
 

О Д Л У К У  
O ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК 
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У 

РАЗВОЈУ  У ЗАЈЕЧАРУ 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Установе 
за дневни боравак деце и омладине оме-
тене у развоју  у Зајечару  ("Сл. лист гра-
да Зајечара", бр. 1/08), у даљем тексту: 
Одлука, у члану 4., бројеви: “8 до 16”, 
замењују се бројевима: “7,30 до 15,30”. 

Члан 2. 
 

 У члану 5. став 2. исте Одлуке, 
мења се и гласи: 
 
 “Шифра делатности Установе је:  

- 8899 -  остала непоменута 
социјална заштита без смештаја.”  
 

Члан 3. 
 

 У истој Одлуци, у члану 6., број: 
“30”, замењује се бројем: “35”.  
 

Члан 4.  
 

 У истој Одлуци, у члану 10., речи: 
“Законом о социјалној заштити и обезбе-
ђивању социјалне сигурности грађана”, 
замењују се речима: “ Законом о 
социјалној заштити”. 
  

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града  Зајечара". 
 
 
I број 011-67/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

   

 

         На основу члана 13. став 2. и члана 
219. Закона о здравственој заштити („Сл. 
гласник РС“, број 107/05, 72/09, - др.закон, 
88/10, 99/10, 57/11, 119/12 ,45/13 -
др.закон., 93/14, 96/15, 106/15 и 105/17 – 
др.закон), члана 32. став 1. тачка 6. 
Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, број 129/07, 83/14 – 
др.закон и 101/16 – др.закон) и члана 39. 
став 1. тачка 7. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 
– испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 
36/17), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној  28.12.2017. године, 
донела је  
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О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА 
СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И 

ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О СМРТИ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  

 
Члан 1 

 
 Овом Одлуком уређује се 
организација, начин рада и друга питања 
од значаја за стручно утврђивање 
времена и узрока смрти лица умрлих 
изван здравствене установе и издавање 
потврде о смрти, на територији града 
Зајечара. 
 
 

НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ДОКТОРА 
МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ 

ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ИЗВАН 
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ 

  
Члан 2  

 
 Стручно утврђивање времена и 
узрока смрти лица која су умрла изван 
здравствене установе на територији града 
Зајечара и издавање потврде о смрти, 
врше доктори  медицине (у даљем тексту: 
мртвозорници), које одређује Скупштина 
града Зајечара (у даљем тексту: 
Скупштина града), на период од 3 године.  
  За територију града Зајечара, 
Скупштина града, може одредити највише 
2   мртвозорника.  
 
          За мртвозорника може бити 
одређено лице:  
- које је доктор медицине,  
- које има положен стручни испит,  
- које има најмање годину дана искуства 

на пословима стручног утврђивања 
времена и узрока смрти и 

- које има пребивалиште на територији 
града Зајечара. 

 
Члан 3 

 
 Скупштина града, одређује мртво-
зорнике на предлог Градског већа, а након 
спроведеног јавног огласа.  

           Јавни оглас расписује Градско веће 
и он обавезно садржи:  
- опис послова мртвозорника;  
- услове које кандидат треба да 

испуњава;  
- временски период обављања послова;  
- документацију коју је неопходно 

приложити;  
- рок и начин за достављање пријава;  
- податке о року и органу надлежном за 

одлучивање по пријави.  
 
           Јавни оглас се објављује на 
званичној интернет презентацији града 
Зајечара, као и најмање једном недељном 
листу који излази на територији града 
Зајечара.  
        Одлуком о расписивању јавног огла-
са, Градско веће ће утврдити критеријуме 
за оцену и одабир пријава, као и 
образовати Комисију, која ће бити надлеж-
на за пријем и разматрање приспелих 
пријава на јавни оглас и достављање 
предлога и мишљења Градском већу.  
          Градско веће ће, на основу 
предлога и мишљења из става 4. овог 
члана, у року не дужем од 8 дана, од дана 
пријема, утврдити предлоге кандидата за 
мртвозорнике и доставити их Скупштини 
Града.  
 
 

 ОПИС ПОСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА 
РАДА МРТВОЗОРНИКА  

 
Члан 4  

 
          Мртвозорник обавља преглед лица 
умрлог изван здравствене установе, 
утврђује време и узрок смрти и издаје 
потврду о смрти.  
 Преглед умрлог лица је поступак 
којим се утврђује чињеница смрти без 
спровођења обдукције.  
 

Члан 5  
 

        Ни једно лице умрло изван здрав-
ствене установе, не може бити сахрањено 
пре него што, на основу непосредног 
прегледа умрлог, мртвозорник не утврди 
време и узрок смрти и изда потврду о 
смрти.  
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Члан 6  

 
           Мртвозорник утврђује време и 
узрок смрти лица умрлих изван 
здравствене установе за сва матична 
подручја на територији града Зајечара. 
 

Члан 7  
 

          Утврђивање времена и узрока 
смрти и издавање потврде о смрти мртво-
зорник врши по позиву:  
 
- Дома здравља Зајечар,  
- Полицијске управе или  
- лица које је по закону дужно да 

пријави чињеницу смрти (члан поро-
дице или друга лица са којима је 
умрли живео, односно лица у чијем је 
стану или објекту смрт наступила или 
лице које је прво за смрт сазнало или 
других овлашћених лица).  
 

     Чињеницу смрти лица у војном објек-
ту, установи за извршење кривичних санк-
ција, установи за смештај ученика и сту-
дената или у другој установи или органи-
зацији, дужна је да пријави установа или 
организација у којој је лице умрло.  
 Мртвозорник је дужан да у року од 
12 сати од примљеног позива изврши 
непосредан преглед умрлог лица, утврди 
време и узрок смрти и изда потврду о 
смрти.  
 Уколико мртвозорник, који је у рад-
ном односу, због потребе посла, није у 
могућности да поступи у складу са роком 
из става 3. овог члана, дужан је да одмах, 
односно без одлагања позове другог мрт-
возорника, који је обавезан, да се одазове 
и оде на лице места, изврши непосредан 
преглед умрлог лица, утврди време и 
узрок смрти и изда потврду о смрти.  
 У случају из става 4. овог члана 
важи рок од 12 сати од пријема позива 
лица из става 1. овог члана, односно не 
долази до продужења рока.  
 

Члан 8 
 

 За утврђивање времена и узрока 
смрти лица по позиву Полицијске управе, 
надлежна служба градске управе, у 
договору са мртвозорницима, утврђује 

распоред приправности, који доставља 
Полицијској управи, најкасније последњег 
дана у месецу за наредни месец.  
        Распоред приправности одређује се и 
за утврђивање времена и узрока смрти у 
времену од 22.00 до 06.00 часова 
наредног дана и исти се доставља здрав-
ственим установама, најкасније послед-
њег дана у месецу за наредни месец.  
        Распоред приправности из става 1. и 
2. овог члана се објављује на званичној 
интернет презентацији града Зајечара.  
          Током периода приправности 
мртвозорник је дужан да буде непрекидно 
доступан и да се одмах одазове на позив.  
 У случају одсутности или спрече-
ности да обавља посао мртвозорника, 
мртвозорник је дужан да благовремено 
обавести надлежну градску управу, ради 
одређивања замене.  
 
 

 НАЧИН И ПОСТУПАК РАДА 
МРТВОЗОРНИКА  

 
Члан 9 

 
  Преглед лица умрлих изван здрав-
ствене установе, мртвозорник обавља по 
правилу на месту смрти.  
        Мртвозорник је обавезан да изврши 
непосредни преглед умрлог и да након 
тога утврди да је смрт наступила, као и 
време и узрок смрти.  
     Након што је утврдио, односно 
констатовао чињеницу да је смрт наступи-
ла, мртвозорник испитује околности под 
којима је иста наступила и утврђује њен 
узрок.  
       Податке о месту, времену и околнос-
тима смрти, прикупља од укућана и других 
особа, користећи за то и медицинску 
документацију о лечењу умрлог.  
          Грађани су обавезни да дају мртво-
зорнику податке који су им познати и омо-
гуће му несметано обављање прегледа.  
 Након што је извршио преглед и 
утврдио време и узрок смрти, мртвозорник 
попуњава потврду о смрти, као и потврду 
која служи за добијање дозволе за 
сахрањивање, која се издаје лицима која 
по закону могу да пријаве чињеницу 
смрти. 
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        Мртвозорник је дужан да уредно и 
читко попуни потврду о смрти и изда је у 
три примерка, при чему један примерак 
задржава за себе, а два примерка 
доставља матичару матичног подручја 
града Зајечара у чијем је саставу 
насељено место, где је смрт наступила, 
најкасније у року од 3 (три) дана од дана 
смрти, односно дана налажења леша, у 
циљу уписа чињенице смрти у матичну 
књигу умрлих. 
            

Члан 10  
 

 Приликом испитивања околности 
под којим је смрт наступила, сваки се 
случај дели према начину на који је смрт 
наступила на:  
a. природну смрт и  
b. насилну смрт (несретни случај, 

самоубиство, убиство).  
 
 Мртвозорник је дужан да без 
одлагања о смртном случају обавести 
Полицијску управу, ако:  
- није у могућности да утврди идентитет 

умрлог лица;  
- прегледом умрлог лица утврди 

повреде или на други начин посумња у 
насилну смрт;  

- на основу расположивих медицинских 
чињеница није могуће утврдити узрок 
смрти.  

 У случајевима из става 1. овог 
члана мртвозорник неће издати потврду о 
смрти док надлежни орган не донесе 
Одлуку након извршене обдукције.  
 

Члан 11  
 

           Лице умрло изван здравствене 
установе, може се сахранити, по правилу 
24 до 48 сати од настанка смрти, а након 
што је смрт утврђена од стране мртвозор-
ника и издата потврда о смрти, у складу 
са Законом о здравственој заштити.  

 
Члан 12  

 
 Мртвозорници су дужни да уредно 
евидентирају све случајеве утврђивања 
времена и узрока смрти лица умрлих ван 
здравствене установе кроз протокол умр-
лих који се води у здравственој установи. 

 Мртвозорници су дужни да 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности и 
Одељењу за финансије, месечно подносе 
извештај о раду и то најкасније до 3. у 
месецу за претходни месец.  
 На основу  извештаја из става 2. 
овог члана врши се обрачун накнаде за 
рад мртвозорника. 
 
 

  НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА НАКНАДЕ ЗА 
РАД  МРТВОЗОРНИКА 

 
Члан 13  

 
           Средства за накнаду за рад 
мртвозорника обезбеђују се у буџету 
града Зајечара. 
          Накнада за рад мртвозорника 
утврђује се у зависности од тога да ли је у 
питању случај утврђивања: 
- природне смрти на територије града 

Зајечара; 
- природне смрти у насељеним местима 

ван територије града Зајечара (сеос-
ким месним заједницама); 

- смрти по позиву надлежне органи-
зационе јединице Министарства уну-
трашњих послова Републике Србије -  
Полицијске управе Зајечар; 

- смрти у времену од 22,00 до 06,00 
часова наредног дана (рад ноћу).  

          Висину накнаде из става 2. овог 
члана одређује посебним актом Градско 
веће.  
 Међусобна права и обавезе града 
Зајечара и мртвозорника регулисаће се 
уговором. 
  

Члан 14 
 

          Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
I број:011-68/2017 
У Зајечару, 28.12.2017.године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК    
Стефан  Занков, с.р. 
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 На основу члана 39. став 1. тачка 
7., члана 47а став 1. алинеја 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 28.12.2017. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА 
 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком образује се 
Комисија за равноправност полова ( у 
даљем тексту: Комисија). 
 

Члан 2. 
 

 Комисију чине председник Комиси-
је и четири члана Комисије. 
 

Члан 3. 
 

 За председника Комисије именује 
се Елена Петровић, помоћница 
градоначелника града Зајечара. 
 
 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. 
 

Члан 4. 
 

  Задатак Комисије је да прати 
остваривање равноправности полова, да 
даје мишљење о предлозима прописа и 
одлука које доноси Скупштина града 
Зајечара, а који су везани за равно-
правност полова, да предлаже активности 
и предузимање мера, посебно оних којима 
се остварује политика једнаких 
могућности на нивоу Града. 
 У раду Комисије могу, по позиву, 
учествовати и друга лица без права 
одлучивања.   
 
 

Члан 5. 
 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи  Одлука о образовању  
Комисије за равноправност полова 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.46/13 и 
8/16). 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
 
 I број: 011- 69/2017 
 У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 6. Одлуке о 
оснивању Буџетског Фонда за подстицање 
рађања деце, I број 011-101 од 
16.12.2016. године 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 28.12.2017. године, 
донела је  

 
ПРОГРАМ  

за спровођење мера за подстицање 
рађања деце на територији града 

Зајечара 
 

 
 I   У оквиру рада Буџетског Фонда 
за подстицање рађања деце, на 
територији града Зајечара, за 2018. 
годину, планиране су следеће активности: 
  
 1. Разматрање могућности за 
доделу финансијских средстава за 
лечење стерилитета и вантелесну 
оплодњу и одређивање висине средстава 
за те намене; 
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 2. Расписивање Конкурса за 
доделу финансијских средстава за 
лечење стерилитета и вантелесну 
оплодњу, по доношењу Одлуке Скупшти-
не града Зајечара, као и разматрање и 
одлучивање Комисије за подстицање 
рађања деце по приспелим пријавама;  
 
 3. Континуирани рад на промоцији, 
ширењу знања и информисању о 
демографској ситуацији у Зајечару и шире 
(округ, регион, Србија), преко медија за 
масовно информисање грађана и на 
други начин (стручни састанци, трибине и 
сл.); 
 
 4. Предлагање мера оснивачу 
Фонда за проширење активности и 
обезбеђивање финансијских и других 
средстава за реализацију тих активности; 
 
 5. Утврђивање потреба парова у 
вези стварања могућности за рађање 
већег броја деце од постојећег и избор 
приоритета потреба Фонда; 
 
 6. Организовање трибине о 
трендовима кретања, структуре 
становништва и перспективе даљег 
развоја, ради упознавања становништва 
са демографском ситуацијом. 
 
 7. Друге активности у складу са 
циљевима Фонда, а на основу 
Пословника о раду Комисије за 
подстицање рађања деце (финансијска и 
друге врсте помоћи породицама за 
лечење тешко болесне деце, нарочито за 
лечење деце од: дијабетеса, леукемије, 
срчаних обољења, тумора, карцинома, 
мултиплекссклерозе, тешких обољења 
бубрега и сл.) 
  
 II   Овај Програм објавити у 
“Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
I број: 02-380/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године  

 
ПРЕДСЕДНИК  

Стефан Занков, с.р   
 

 На основу члана 5. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 8. а 
у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 
129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 – 
др.закон) и члана 39. став. 1. тачка 9. 
Статута града Зајечара („Службени 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 
дана 28.12.2017. године, донела  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  OСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 
ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР “УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА” ЗАЈЕЧАР 
 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1.  

 
 Град Зајечар (у даљем тексту: 
Oснивач) оснива Јавно предузеће за 
планирање, пројектовање, изградњу и 
надзор "Урбанизам и изградња” Зајечар (у 
даљем тексту: Предузеће), у циљу 
обезбеђивања услова за обављање 
делатности од општег интереса за град 
Зајечар, као и редовног задовољавања 
потреба корисника производа и услуга, а 
посебно ради:  
 - обављања послова просторног и 
урбанистичког планирања, одржавања 
улица и путева, уређења грађевинског 
земљишта, обављања стручног надзора 
над извођењем радова на изградњи и 
реконструкцији саобраћајница, објеката 
комуналне инфраструктуре, као и обав-
љања поправки и редовног одржавања 
саобраћајница и путних прелаза. 
 

Члан 2.  
 

 Овом Одлуком, у складу са 
Законом о јавним предузећима, регули-
сана су права и обавезе Предузећа и 
Оснивача у обављању делатности од 
општег интереса, из члана 1. ове Одлуке, 
а нарочито:  
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- назив, седиште и матични број 

Оснивача;  
- пословно име и седиште Предузећа;  
- претежна делатност Предузећа;   
- права, обавезе и одговорности 

Оснивача према Предузећу и Преду-
зећа према Оснивачу;  

- услови и начин утврђивања и 
распоређивања добити, односно 
начину покрића губитака и сношењу 
ризика;  

- условима и начину задуживања 
Предузећа;  

- заступање Предузећа;  
- износ основног капитала, као и опис, 

врста и вредност неновчаног улога;  
- органи Предузећа;  
- податак о уделима оснивача у 

основном капиталу израженог у 
процентима;  

- имовина која се не може отуђити;  
- располагање стварима у јавној 

својини, која су пренета у својину 
Предузећа у складу са законом;  

- заштита животне средине;  
- друга питања од значаја за несметано 

обављање делатности за коју се 
оснива Предузеће.  

  
 

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ 
 

Члан 3.   
 

 Оснивач Предузећа је: Град 
Зајечар, улица Трг ослобођења број 1, 
Зајечар, матични број 07189923.  
 Права Оснивача остварује Скуп-
штина града Зајечара.  
 

Члан 4.  
 

 Предузеће има статус правног 
лица, са правима, обавезама и 
одговорностима утврђеним законом.  
 Предузеће у правном промету са 
трећим лицима има сва овлашћења и 
иступа у своје име и за свој рачун.  
 

Члан 5.  
 

 Предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином.  

 Оснивач не одговара за обавезе 
Предузећа, осим у случајевима пропи-
саним законом.  
 Оснивач је дужан да обезбеди да 
се делатност од општег интереса из члана 
1. ове Одлуке обавља у континуитету.  

 
Члан 6.  

 
 Предузеће заступа и представља 
директор.  
  
 

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ 
 

Члан 7.  
 

 Пословно име Предузећа гласи: 
Јавно предузеће за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор  
"Урбанизам и изградња” Зајечар.  
 О промени пословног имена 
одлучује Надзорни одбор Предузећа, уз 
сагласност Оснивача.  
 

Члан 8.  
 

 Седиште Предузећа је у Зајечару, у 
улици Доситејевој бр. 1.  
 О промени седишта Предузећа 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
Оснивача.  
 
 Печат и штамбиљ Предузећа  

 
Члан 9.  

 
 Предузеће има свој печат и 
штамбиљ са исписаним текстом на 
српском језику и ћириличким писмом.  
 Изглед и садржина печата и штам-
биља утврђује се Статутом Предузећа. 
 
 Упис Предузећа у регистар  
 

Члан 10.  
 

 Предузеће се за обављање 
делатности од општег интереса, утврђене 
овом Одлуком, уписује у регистар у 
складу са законом којим се уређује 
правни положај привредних друштава и 
поступак регистрације.   
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Унутрашња организација Предузећа 

 
Члан 11.  

 
 Предузеће послује као јединствена 
радна целина.  
 Актом директора Предузећа 
уређује се унутрашња организација и 
систематизација послова.  
 Статутом, општим и другим актима 
Предузећа ближе се уређују друга питања 
од значаја за рад и пословање Предузећа, 
у складу са законом и овом Одлуком.  
 
 

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Претежна делатност 
 

Члан 12.  
 

 Претежна делатност Предузећа је:  
 

 42.11 – изградња путева и аутопутева. 
 
  Осим наведене претежне 
делатности Предузеће ће обављати друге 
делатности, као што су: 
  
- 41  Изградња зграда 
- 42.21 Изградња цевовода 
- 42.99 Изградња осталих непоме-

нутих грађевина 
- 43.11 Рушење објекта 
- 43.12 Припремна градилишта  
- 43.22 Постављање водоводних, 

канализационих, грејних и клима-
тизационих система 

- 71.11 Aрхитектонскa делатност 
- 71.12. Инжењерске делатности и 

техничко саветовање: 
 

     
 Предузеће може без уписа у 
регистар да обавља и друге делатности 
које служе обављању претежне делат-
ности, уколико за те делатности испуњава 
услове предвиђене законом.  
 О промени делатности Предузећа, 
као и о обављању других делатности које 
служе обављању претежне делатности, 
одлучује Надзорни одбор, уз сагласност 
Оснивача, у складу са законом.  

Услови за обављање делатности као 
делатности од општег интереса 

 

Члан 13. 
 

 Предузеће може да отпочне 
обављање делатности кад надлежни 
државни орган утврди да су испуњени 
услови за обављање те делатности у 
погледу:  
1. техничке опремљености;  
2. кадровске оспособљености;  
3. безбедности и здравља на раду;  
4. заштите и унапређења животне 

средине и  
5. других услова прописаних законом.  
  
 

Оснивачка права и улагање капитала 
Предузећа 

 
Члан 14.  

 

 Предузеће може, уз претходну 
сагласност Оснивача, основати друштво 
капитала за обављање делатности од 
општег интереса из члана 1. ове Одлуке, 
као и друштво капитала за обављање 
делатности која није делатност од општег 
интереса, у складу са Законом о 
привредним друштвима.  
 Предузеће може улагати капитал у 
већ основана друштва капитала, уз прет-
ходну сагласност Оснивача. На одлуку 
Надзорног одбора из става 1. и 2. овог 
члана сагласност даје Скупштина Града.  
 
  
 V ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 15.  
 
 Основни капитал Предузећа чине 
новчана средства у укупном износу од 
50.000,00 РСД.  
 Основни капитал из става 1. овог 
члана је удео Оснивача, као јединог 
члана, са 100% учешћа у основном 
капиталу Предузећа.  
 Износ основног капитала из става 
1. овог члана уписује се у одговарајући ре-
гистар Агенције за привредне регистре и 
представља уписани капитал Предузећа.  
 Усклађивање основног капитала 
Предузећа врши се у складу са законом.  
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 Вредност неновчаног улога 
Оснивача утврђује се на основу процене 
извршене на начин прописан законом 
којим се уређује правни положај 
привредних друштава.  
 

Члан 16.  
 

 Имовину Предузећа чине право 
својине на покретним и непокретним 
стварима, новчаним средствима и харти-
јама од вредности и друга имовинска 
права која су пренета Предузећу, 
укључујући и право коришћења на 
стварима у јавној својини града Зајечара.  
 Стварима у јавној својини које је 
Оснивач уложио у Предузеће преносом 
права коришћења без преноса права 
својине, Предузеће не може располагати 
нити да их даље уступати на коришћење 
или у закуп, без сагласности Оснивача.  
 Предузеће управља и располаже 
својом имовином у складу са законом, 
оснивачким актом и Статутом.  

 
Члан 17.  

 
 Средства у јавној својини могу се 
улагати у капитал Предузећа, у складу са 
законом и актима Скупштине града 
Зајечара.  
 По основу улагања средстава из 
става 1. овог члана град Зајечар стиче 
уделе у Предузећу, као и права по основу 
тих удела.  
 Вредност неновчаног улога 
Оснивача утврђује се на основу процене 
извршене на начин прописан законом 
којим се уређује правни положај 
привредних друштава.   
 Капитал у Предузећу подељен на 
уделе, уписује се у одговарајући регистар.  
 

Члан 18.  
 

 О повећању или смањењу 
основног капитала Предузећа одлучује 
Скупштина града Зајечара, као оснивач у 
складу са законом. На прибављање и оту-
ђење имовине веће вредности примењују 
се одредбе закона којима се  уређује 
правни положај привредних друштава. 
 

 Предузеће не може отуђити објекте 
и друге непокретности, постројења и 
уређаје који су у функцији обављања 
делатности од општег интереса, осим 
ради њихове замене због дотрајалости, 
модернизације или техничко-технолошких 
унапређења. 
  

Средства Предузећа 
 

Члан 19.  
 

 Предузеће, у обављању својих 
делатности, стиче и прибавља средства 
из следећих извора:  

- продајом производа и вршењем 
услуга,  

- из кредита,  
- из донација и поклона,  
- из буџета града Зајечара 
- из буџета Републике Србије и  
- из осталих извора, у складу са 

законом.  
 

Расподела добити 
 

Члан 20.  
 

 Предузеће је дужно да део 
остварене добити уплати у буџет Града, 
по завршном рачуну за претходну годину. 
 Висина и рок за уплату добити из 
става 1. овог члана утврђује се у складу 
са законом, одговарајућим подзаконским 
актима и Одлуком о буџету Града за 
наредну годину.  
 Добит Предузећа, утврђена у 
складу са законом, може се расподелити 
за повећање основног капитала, резерве 
или за друге намене, у складу са законом 
и посебном одлуком Скупштине Града. 
 Одлуку о распоређивању добити 
доноси Надзорни одбор, уз сагласност 
Скупштине Града.  
  

Начела за одређивање цена услуга 
 

Члан 21.  
 

 Елементи за одређивање цена 
производа и услуга Предузећа уређује се 
посебном Одлуком, коју доноси Надзорни 
одбор, уз сагласност Оснивача, у складу 
са законом. 
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 Висина накнаде за извршене 
комуналне услуге формира се у складу са 
начелима прописаним законом којим је 
уређена комунална делатност. 
  

Цене производа и услуга Предузећа 
 

Члан 22.  
 

 Елементи за одређивање цена 
производа и услуга Предузећа  су:  
1. пословни расходи исказани у 

пословним књигама и финансијским 
извештајима;  

2. расходи за изградњу и реконструкцију 
објеката комуналне инфраструктуре и 
набавку опреме, према усвојеним 
програмима и плановима Предузећа, 
на које је Скупштина Града дала 
сагласност;  

3. добит Предузећа.  
 

 Средства која су намењена за 
финансирање обнове и изградње објеката 
комуналне инфраструктуре исказују се 
посебно и могу се употребити само за те 
намене.  
 

Члан 23.  
 

 Предузеће је обавезно да цену 
производа и услуга укључи у свој 
годишњи програм пословања, у складу са 
чланом 25. ове Одлуке.  
 Када се значајније промене 
вредности елемената који су укључени у 
методологију за обрачунавање цена, 
Предузеће током пословне године може 
поднети Оснивачу образложен захтев за 
одобрење измене цена комуналних 
услуга, заједно са изменама годишњег 
програма пословања.   
 Измене годишњег програма 
пословања са предлогом за измену цена  
достављају се Скупштини Града.  
 
Унапређење рада и развоја Предузећа 

 
Члан 24.  

 

 Унапређење рада и развоја 
Предузећа заснива се на дугорочном и 
средњорочном плану рада и развоја.  
 Плановима и програмом рада из 
става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна 

политика и развој Предузећа, одређују се 
непосредни задаци и утврђују средства и 
мере за њихово извршавање.  
 Планови и програми рада 
Предузећа морају се заснивати на 
законима којима се уређују одређени 
односи у делатностима којима се бави 
Предузеће.  
 

Програм пословања 
 

Члан 25. 
   

 Предузеће доноси дугорочни и 
средњорочни план пословне стратегије и 
развоја. 
 За сваку календарску годину Пре-
дузеће дужно је да донесe годишњи 
програм пословања и достави га Скуп-
штини Града, ради давања сагласности. 
 Предузеће Скупштини града 
доставља годишњи програм пословања 
најкасније до 01. децембра текуће за 
наредну годину, односно најкасније у року 
од 15 дана од дана усвајања Одлуке о 
буџету града Зајечара. 
 Годишњи програм пословања се 
сматра донетим када на њега сагласност 
да Скупштина Града. 
 

Члан 26.  
 

 Годишњи програм пословања 
Предузећа садржи, нарочито:  
1. планиране изворе прихода и позиције 

расхода по наменама;  
2. планиране набавке;  
3. план инвестиција;  
4. планирани начин расподеле добити, 

односно планирани начин покрића 
губитка;  

5. елементе за целовито сагледавање 
цена производа и услуга;  

6. план зарада и запошљавања;  
7. критеријуме за коришћење средстава 

за помоћ, спортске активности, 
пропаганду и репрезентацију.  

 
 Измене и допуне годишњег, 
односно трогодишњег програма посло-
вања могу се вршити искључиво из 
стратешких и државних интереса или 
уколико се битно промене околности у 
којима Предузеће послује.  



12 СТРАНА   БРОЈ 47 SLU@BENI LIST 28. ДЕЦЕМБАР 2017.  

 
 Уколико у Предузећу до почетка 
календарске године није донет годишњи 
програм пословања, до доношења тог 
програма зараде се обрачунавају и 
исплаћују на начин и под условима 
утврђеним годишњим програмом 
пословања за претходну годину.  
 

Члан 27.  
 

 У случају да Предузеће користи 
или ће користити средства из буџета 
Града у виду субвенција, гаранција или 
друга средства, дужно је да за та 
средства предложи посебан програм (у 
даљем тексту: посебан програм). 
 Посебан програм садржи намену и 
динамику коришћења средстава. 
 Посебан програм се сматра 
донетим када на њега сагласност да 
Скупштина Града. 
 

Члан 28.  
 

 Предузеће доставља тромесечне 
извештаје о реализацији годишњег 
програма пословања Скупштини Града. 
 Извештаји из претходног става се 
достављају у року од 30 дана од дана 
истека тромесечја.  
 

Члан 29.  
 

 Предузеће мора имати извршену 
ревизију финансијских извештаја од 
стране овлашћеног ревизора. 
 Финансијски извештај са 
извештајем овлашћеног ревизора Преду-
зеће доставља Скупштини града, ради 
информисања. 
 

Услови и начин задужења Предузећа 
 

Члан 30. 
 

 Предузеће се може задужити 
узимањем кредита, односно зајма за 
финансирање текуће ликвидности и 
финансирање инвестиционих пројеката. 
  
 Предузеће је дужно да за 
задуживање узимањем кредита, односно 
зајма за финансирање инвестиционих 
пројеката, претходно прибави сагласност 
Скупштине Града.  

 Предузеће је дужно да за 
задуживање узимањем кредита, односно 
зајма за финансирање текуће ликвид-
ности, претходно прибави сагласност 
Градског већа града Зајечара.  
 Поступак задужења спроводи се у 
складу са законом којим се уређује 
поступак јавних набавки.  

 
Члан 31. 

 

 Предузеће је дужно да пре исплате 
зарада овери образац за контролу 
обрачуна и исплате зарада. 
 Образац из става 1. овог члана 
прописује Влада, на предлог министра 
надлежног за послове финансија. 
 Уколико Предузеће не спроводи 
годишњи Програм пословања у делу које 
се односи на зараде или запошљавање, 
образац за контролу обрачуна и исплате 
зарада неће бити оверен. 
 
 

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И 
ПРЕДУЗЕЋА 

 
Права Оснивача 

 

Члан 32.  
 

 По основу учешћа у основном 
капиталу Предузећа, Град, као Оснивач, 
има следећа права:  
 

- право управљања Предузећем на 
начин утврђен Статутом 
Предузећа;  

- право учешћа у расподели добити 
Предузећа; 

- право на информисање о 
пословању Предузећа;  

- право учешћа у расподели 
ликвидационе или стечајне масе, 
по измирењу обавеза и  

- друга права у складу са законом.  
 

Обезбеђивање заштите општег 
интереса 

 
Члан 33.  

 

 Ради обезбеђивања општег инте-
реса у делатности за коју је Предузеће  
основано, Скупштина града Зајечара даје 
сагласност на:  
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- Статут Предузећа;  
- давање гаранција, авала, јемства, 

залога и других средстава обезбе-
ђења, за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса; 

- тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.), у складу са законом;  

- располагање средствима у јавној 
својини, веће вредности, која су 
пренета у својину Предузећа, а која су 
у непосредној функцији обављања 
делатности од општег интереса 
утврђение овом Одлуком;  

- акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 

- акт о улагању капитала;  
- статусне промене;  
- акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
односно уделима, као и на програм и 
одлуку о својинској трансформацији и  

- друге одлуке којима се уређује 
обављање делатности Предузећа, у 
складу са законом и овом Одлуком.  

 
Континуирано и квалитетно пружање 

услуга 
 

Члан 34.  
 

 Предузеће је дужно да делатност 
од општег интереса за коју је основано 
обавља на начин којим се обезбеђује 
редовно, континуирано и квалитетно 
пружање услуга крајњим корисницима.  

 
Члан 35. 

  

 Предузеће је дужно да предузима 
мере и активности за редовно одржавање 
и несметано функционисање постројења 
и других објеката неопходних за 
обављање своје делатности, у складу са 
законом и другим прописима којима се 
уређују услови обављања делатности од 
општег интереса због које је основано.  
 

Поремећај у пословању 

 

Члан 36.  

 

 У случају поремећаја у пословању 

Предузећа, Скупштина Града предузима 

мере којима ће се обезбедити услови за 

несметан рад и пословање Предузећа у 

обављању делатности од општег 

интереса, у складу са законом, а 

нарочито:  

- промену унутрашње организације 

Предузећа, 

- разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа 

Предузећа,  

- ограничење у погледу права 

располагања појединим средствима у 

јавној својини,  

- друге мере одређене законом којим се 

уређују делатности од општег 

интереса  и овом Одлуком.  

  

 

VII ПОСЛОВАЊЕ ПО ТРЖИШНИМ 

УСЛОВИМА 

 

Члан 37.  

 

 Предузеће послује по тржишним 

условима, ради стицања добити, у складу 

са законом.  

Члан 38.  

 

 У обављању своје претежне 

делатности, Предузеће своје производе и 

услуге може испоручивати односно 

пружати и корисницима са територије 

других општина и градова, под условом 

да се ни на који начин не угрожава 

редовно, континуирано и квалитетно 

снабдевање крајњих корисника са 

територије града Зајечара. 

 Испоруку производа и пружање 

услуга из става 1. овог члана Предузеће  

обавља у складу са посебно закљученим 

уговорима, уз сагласност Оснивача.  

 
 
 VIII ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА 
 

Члан 39.  
 

 Органи Предузећа су Надзорни 
одбор и директор. 
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Надзорни одбор 

 

Члан 40.  
 

 Надзорни одбор Предузећа има 
председника и два члана, које именује 
Скупштина града, на период од четири 
године, под условима, на начин и по 
поступку утврђеним законом. 
 Један члан Надзорног одбора 
именује се из реда запослених, на начин и 
по поступку који је утврђен законом и 
Статутом Предузећа.  
  
  

Услови за избор чланова Надзорног 
одбора 

 
Члан 41.  

 

 За председника и члана Надзорног 
одбора Предузећа именује се лице које 
испуњава следеће услове:  
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама или специ-
јалистичким струковним студијама;  

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана;  

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су 
повезани са пословима Предузећа; 

5) да познаје област корпоративног 
управљања или област финансија;  

6) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  

7) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то:  
- обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи;  
- обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  
- обавезно лечење наркомана;  
- обавезно лечење алкохоличара;  
- забрана вршења позива, делат-

ности и дужности.  

 Председник и чланови Надзорног 
одбора дужни су да се додатно стручно 
усавршавају у области корпоративног 
управљања, у складу са Програмом за 
додатно стручно усавршавање који 
утврђује Влада.  
 

Члан 42.  
 

 Представник запослених у Надзор-
ном одбору мора испуњавати услове из 
члана 41. ове Одлуке, као и додатне 
услове:  
1) да није био ангажован у вршењу 

ревизије финансијских извештаја 
Предузећа у последњих пет година, 

2) да није члан политичке странке и 
3) да није постављено, именовано или 

изабрано лице у органима Предузећа, 
као и да није запослен ни ангажован 
по другом основу у друштву капитала 
чији је оснивач Предузеће. 

 
Члан 43.  

 

 Надзорни одбор и директор не 
могу предлагати представника запослених 
у Надзорном одбору.  
 

Мандат чланова Надзорног одбора 
 

Члан 44.  
 

 Мандат председнику и члановима 
Надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем.  
 Председник и чланови Надзорног 
одбора разрешавају се пре истека 
периода на који су именовани, уколико:  
1) Предузеће не достави годишњи, 

односно трогодишњи програм посло-
вања, у роковима прописаним законом 
и овом Одлуком;  

2) Надзорни одбор пропусти да предузме 
неопходне мере пред надлежним орга-
нима, у случају постојања основане 
сумње да одговорно лице Предузећа 
делује на штету Предузећа несавес-
ним понашањем или на други начин;  

3) се утврди да делује на штету 
Предузећа несавесним понашањем 
или на други начин;  

4) у току трајања мандата буде осуђен на 
условну или безусловну казну затвора.  
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 Председник и чланови Надзорног 
одбора могу бити разрешени пре истека 
периода на који су именовани, уколико 
Предузеће не испуни годишњи програм 
пословања или не оствари кључне 
показатеље учинка.  
 Председник и чланови Надзорног 
одбора којима је престао мандат, дужни су 
да врше своје дужности до именовања 
новог Надзорног одбора, односно имено-
вања новог председника или члана Над-
зорног одбора, а најдуже шест месеци.  

 
Надлежност Надзорног одбора 

 
Члан 45.  

 
 Надзорни одбор:  
1) доноси дугорочни и средњорочни план 

пословне стратегије и развоја и 
одговоран је за њихово спровођење;  

2) доноси годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања Предузећа, ускла-
ђен са дугорочним и средњорочним 
планом пословне стратегије и развоја 
из тачке 1. овог члана;  

3) усваја извештај о степену реализације 
годишњег, односно трогодишњег 
програма пословања;  

4) усваја тромесечни извештај о степену 
усклађености планираних и реализо-
ваних активности;  

5) усваја финансијске извештаје;  
6) надзире рад директора;   
7) доноси Статут Предузећа;  
8) одлучује о статусним променама, 

оснивању других правних субјеката и 
улагању капитала;  

9) доноси одлуку о расподели добити 
Предузећа, односно начину покрића 
губитка;  

10) закључује уговор о раду са 

директором, у складу са законом којим 

се уређују радни односи;  

11) врши друге послове у складу са 

законом, овом Одлуком и Статутом.  

 

 Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7), 9) 

овог члана Надзорни одбор доноси уз 

сагласност Скупштине Града.  

 Одлуке из става 1. тач. 8) овог 

члана Надзорни одбор доноси уз 

претходну сагласност Скупштине Града.  

Члан 46.  
 

 Надзорни одбор одлучује већином 

гласова својих чланова.  

 Надзорни одбор не може пренети 

право на одлучивање о питањима из свог 

делокруга на директора или другог 

запосленог у Предузећу.  
 

Члан 47.  
 

 Председник и чланови Надзорног 

одбора Предузећа имају право на 

одговарајућу накнаду за рад у Надзорном 

одбору.  

 Висину накнаде из претходног 

става утврђује Оснивач, у складу са 

законом, на основу извештаја о степену 

реализације програма пословања Јавног 

предузећа. 
 

Директор 
 

Члан 48.  
 

 Директора Предузећа именује 

Скупштина Града на период од четири 

године, а на основу спроведеног јавног 

конкурса.  

 Директор Предузећа заснива 

радни однос на одређено време.  

 Директор Предузећа је функционер 

који обавља јавну функцију.  

 Директор не може имати заменика.  

  

 

Надлежности директора 
 

Члан 49. 
 

 Директор Предузећа:  

1) представља и заступа Предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада;  
3) води пословање Предузећа;  
4) одговара за законитост рада 

Предузећа;  
5) предлаже дугорочни и средњорочни 

план пословне стратегије и развоја 
Предузећа  и одговоран је за њихово 
спровођење;  

6) предлаже годишњи програм 
пословања Предузећа и одговоран је 
за његово спровођење;  

7) предлаже финансијске извештаје;  
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8) предлаже доношење посебног 

програма коришћења средстава из 
буџета Града (субвенције, гаранције 
или коришћење других средства);  

9) извршава одлуке Надзорног одбора;  
10) бира представнике Предузећа у 

скупштини друштва капитала чији је 
једини власник Предузеће;  

11) доноси акт о систематизацији;  
12) врши друге послове одређене 

законом, овом Одлуком и Статутом  
Предузећа. 

 

Услови за избор директора 
 

Члан 50. 
 

 За директора Предузећа, може 
бити именовано лице које испуњава 
следеће услове:  
1) да је пунолетно и пословно способно;  
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистич-
ким академским студијама или специ-
јалистичким струковним студијама;  

3) да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2) 
овог члана;  

4) да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су 
повезани са пословима Предузећа ;  

5) да познаје област корпоративног 
управљања;  

6) да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова;  

7) да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке;  

8) да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци;  

9) да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то:  
- обавезно психијатријско лечење и 

чување у здравственој установи;  
- обавезно психијатријско лечење на 

слободи;  

- обавезно лечење наркомана;  
- обавезно лечење алкохоличара;  
- забрана вршења позива, делат-

ности и дужности.  
 Услови за именовање директора из 
става 1. овог члана прописани су законом, 
а Статутом Предузећа могу бити 
одређени и други услови које лице мора 
да испуни да би било именовано за 
директора Предузећа.  

 

Члан 51. 
  

 Директор Предузећа именује се 
након спроведеног јавног конкурса, у 
складу са законом, подзаконским актима, 
Статутом Града и овом Одлуком.  
 Јавни конкурс спроводи Комисија 
за спровођење конкурса за избор 
директора (у даљем тексту: Комисија).  
 Комисија има пет чланова, од којих 
је један председник.  
 Комисију образује Скупштина 
Града.  
 Председник и чланови Комисије не 
могу бити народни посланици, посланици 
у скупштини аутономне покрајине, 
одборници у Скупштини града Зајечара, 
као ни изабрана, именована и 
постављена лица у органима Града.  
 

Члан 52.  
 

 Одлуку о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Предузећа 
доноси Скупштина Града, на предлог 
Градског већа.  
 Иницијативу за доношење одлуке 
из става 1. овог члана може покренути и 
Надзорни одбор Предузећа. 
 Градска управа доставља Град-
ском већу нацрт текста огласа о јавном 
конкурсу.  
 Оглас о јавном конкурсу садржи 
нарочито: податке о Предузећу, послови-
ма, условима за именовање директора 
Предузећа, месту рада, стручној оспособ-
љености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку и начину њи-
хове провере, року у коме се подносе при-
јаве, податке о лицу задуженом за давање 
обавештења о јавном конкурсу, адресу на 
коју се пријаве подносе, као и податке о 
доказима који се прилажу уз пријаву.  
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 Оглас о јавном конкурсу за избор 
директора Предузећа објављује се у 
"Службеном гласнику Републике Србије", 
у Службеном листу града Зајечара, у 
најмање једном дневном листу који се 
дистрибуира на целој територији 
Републике Србије, као и на интернет 
страници града Зајечара.  
 Рок за објављивање огласа из 
става 4. овог члана у "Службеном 
гласнику Републике Србије" не може бити 
дужи од осам дана од дана доношења 
одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
избор директора. 
 Пријава на јавни конкурс за избор 
директора подноси се у року од 30 дана 
од дана објављивања јавног конкурса у 
"Службеном гласнику Републике Србије".  
 Неблаговремене и непотпуне при-
јаве Комисија одбацује закључком, против 
кога није допуштена посебна жалба.  

 

Члан 53.  
 

 Решење о именовању директора је 
коначно.  
 Решење о именовању директора 
Предузећа, са образложењем, објављује 
се у "Службеном гласнику Републике Ср-
бије", "Службеном листу града Зајечара" и 
на интернет страници града Зајечара.  
 

Члан 54.  
 

 Именовани кандидат дужан је да 
ступи на функцију у року од осам дана од 
дана објављивања решења о именовању 
у "Службеном гласнику Републике 
Србије".  
 Рок из става 1. овог члана, из 
нарочито оправданих разлога, може се 
продужити за још осам дана.  

 
Престанак мандата директора 

 
Члан 55.  

 
 Мандат директора престаје 
истеком периода на који је именован, 
оставком или разрешењем.  
 Поступак за именовање директора 
покреће се шест месеци пре истека 
периода на који је именован, односно у 
року од 30 дана од дана подношења 
оставке или разрешења.  

Члан 56.  
 

 Оставка се у писаној форми 
подноси Скупштини Града.  
 

Члан 57.  
 

 Предлог за разрешење директора 
Предузећа подноси Градско веће.  
 Предлог из става 1. овог члана 
може поднети и Надзорни одбор 
Предузећа, преко Градског већа.  
 Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним раз-
лозима због којих се предлаже разреше-
ње и доставља се директору, који има 
право да се у року од 20 дана изјасни о 
разлозима због којих се предлаже 
разрешење.  
 Пошто директору пружи прилику да 
се изјасни о постојању разлога за 
разрешење и утврди потребне чињенице, 
Градско веће предлаже Скупштини Града 
доношење одговарајућег решења.  
 Против решења о разрешењу 
жалба није допуштена, али се може 
водити управни спор.  

 
Члан 58.  

 

 Скупштина Града разрешава или 
може разрешити директора Предузећа 
под условима предвиђеним законом.  
 

Члан 59.  
 

 Уколико у току трајања мандата 
против директора буде потврђена 
оптужница, Скупштина Града доноси 
решење о суспензији директора Преду-
зећа.  Суспензија траје док се поступак 
правноснажно не оконча.  
  

Вршилац дужности директора 
 

Члан 60.  
 

 До именовања директора по спро-
веденом јавном конкурсу или у случају 
суспензије, Скупштина Града може 
именовати вршиоца дужности директора.  
 Период обављања функције 
вршиоца дужности директора не може 
бити дужи од једне године.  
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 Исто лице не може бити два пута 
именовано за вршиоца дужности дирек-
тора.  
 Вршилац дужности директора мора 
испуњавати услове за именовање 
директора Предузећа из члана 50. ове 
Одлуке.  
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор 
Предузећа.  
 

Члан 61.  
 

 Скупштина Града именује вршиоца 
дужности директора Предузећа у 
следећим случајевима:  
 
- уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 
именован, због подношења оставке  
или у случају разрешења пре истека 
мандата; 

- уколико буде донето решење о 
суспензији директора; 

- у случају смрти или губитка пословне 
способности директора. 

 
 

IX ПОРЕМЕЋАЈИ У ПОСЛОВАЊУ 
УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ 

 
Члан 62. 

 
 У случају поремећаја у пословању 
Предузећа Скупштина Града може 
предузети мере прописане законом, ради 
обезбеђења услова за несметано 
функционисање и обављање делатности 
од општег интереса, а нарочито:  
 
- промену унутрашње организације 

Предузећа;  
- разрешење Надзорног одбора и 

директора и именовање привременог 
органа Предузећа;  

- ограничење права појединих делова 
Предузећа да иступају у правном 
промету са трећим лицима;  

- ограничење у погледу права 
располагања појединим средствима у 
јавној својини;  

- друге мере одређене законом. 
 
 

Остваривање права на штрајк 
  

Члан 63.  
 

 У Предузећу се право на штрајк 

остварује у складу са законом.  

 Штрајк је прекид рада који 

запослени организују ради заштите својих 

професионалних и економских интереса 

по основу рада.  

 У случају штрајка радника 

Предузећа, мора се обезбедити минимум 

процеса рада у обављању делатности од 

општег интереса. Минимум процеса рада 

посебном одлуком утврђује Скупштина 

Града, у складу са законом. 

 У случају да се у Предузећу не 

обезбеде услови за остваривање миниму-

ма процеса рада, ако оцени да могу 

наступити штетне последице за живот и 

здравље људи или њихову безбедност и 

безбедност имовине или друге штетне или 

неотклоњиве последице, Скупштина 

Града предузима неопходне мере и то: 

- увођење радне обавезе, 
- радно ангажовање запослених из 

других техничко технолошких система 
или запошљавање и радно ангажо-
вање нових лицa, 

- покретање поступка за утврђивање 
одговорности директора и председ-
ника и чланова Надзорног одбора. 

 
 У случају да у Предузећу нису 
обезбеђени услови за остваривање 
редовног процеса рада услед више силе, 
Скупштина града, ако оцени да могу 
наступити штетне последице за живот и 
здравље људи или њихову безбедност и 
безбедност имовине или друге штетне 
неотклоњиве последице, поступа у складу 
са законом.  
 

Радни односи 
 

Члан 64.  
 

 Статутом, актом о систематизацији 
и другим општим актима Предузећа ближе 
се уређују унутрашња организација Пре-
дузећа, делокруг рада органа и друга пи-
тања од значаја за рад и пословање 
Предузећа, у складу са законом и овом 
Одлуком. 
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Члан 65.  

 
 Права, обавезе и одговорности 
запослених из радног односа уређују се 
колективним уговором Предузећа, у 
складу са законом, општим и посебним 
колективним уговором и актима Оснивача.  
 Колективни уговор Предузећа мора 
бити у сагласности са законом, општим и 
посебним колективним уговором. 
 
Безбедност и здравље запослених на 

раду 
 

Члан 66.  
 
 Права, обавезе и одговорности у 
вези са безбедношћу и здрављем на раду 
остварују се у складу са законом и пропи-
сима донетим на основу закона, а ближе 
се уређују колективним уговором, општим 
актима Предузећа и уговором о раду.  
 

Заштита животне средине 
 

Члан 67.  
 

 Предузеће је дужно да у обављању 
своје делатности обезбеђује потребне 
услове за заштиту и унапређење животне 
средине и да спречава узроке и отклања 
штетне последице које угрожавају 
природне и радом створене вредности 
човекове средине.  
 Статутом Предузећа детаљније се 
утврђују активности Предузећа ради 
заштите животне средине, сагласно зако-
ну и прописима Оснивача који регулишу 
област заштите животне средине.  
  

Јавност рада Предузећа 
 

Члан 68.  
 

 Предузеће дужно је да на својој 
интернет страници објави:  
1. радне биографије чланова Надзорног 

одбора и директора;  
2. организациону структуру;  
3. годишњи, односно трогодишњи прог-

рам пословања, као и све његове 
измене и допуне;  

4. тромесечне извештаје о реализацији 
годишњег, односно трогодишњег 
Програма пословања;  

5. годишњи финансијски извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора;  

6. друге информације од значаја за 
јавност.  

 

Члан 69.  
 

 Доступност информација од јавног 
значаја Предузеће врши у складу са 
одредбама закона који регулише област 
слободног приступа информацијама од 
јавног значаја. 
  

Пословна тајна 
 

Члан 70.  
 

 Пословном тајном сматрају се 
исправе и подаци утврђени одлуком 
директора или Надзорног одбора 
Предузећа чије би саопштавање 
неовлашћеном лицу било противно 
пословању Предузећа или би штетило 
његовом пословном угледу и интересима. 
 
 

X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ 
 

Члан 71.  
 

 Општи акти Предузећа су Статут, 
правилници и други акти којима се на 
општи начин уређују одређена питања.  
 Статут је основни општи акт 
Предузећа. 
 Други општи акти Предузећа 
морају бити у сагласности са Статутом 
Предузећа.  
 Појединачни акти које доносе 
органи и овлашћени појединци у 
Предузећу морају бити у складу са 
општим актима Предузећа.  
 
 

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 72.  
 

 Предузеће дужно је да донесе 
Статут и друга општа акта, у складу са 
законом и овом Одлуком. 
  

Члан 73.  
 

 За вршиоца дужности Директора 
Предузећа именује се Градимир Васић, 
дипломирани инжењер грађевинарства из 
Зајечара. 
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 Овлашћује се вршилац дужности 
Директора за предузимање свих 
потребних радњи у вези са уписом 
Предузећа у Регистар привредних 
субјеката код Агенције за привредне 
регистре Републике Србије. 

 

Члан 74.  
 

 Именују се у привремени Надзорни 
одбор Предузећа од 3 члана: 
 - за председника: 
     Жикица Недељковић, рођена 
09.02.1963. године, дипломирани 
инжењер грађевинарства из Зајечара, 
представник Оснивача, 
 - за члана: 
    Драгица Станишић, рођена 
06.03.1960. године, дипломирани правник 
из Зајечара, представник Оснивача, 
 - за члана: 
   Драган Минић, рођен 14.05.1955. 
године, дипломирани дипломирани елек-
троинжењер из Зајечара, лиценцирани 
пројектант, представник Оснивача, 
  

Члан 75.  
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
I број: 011-70/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 На основу члана 5. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 8. а 
у вези са чланом 66. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 
129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 – 
др.закон), члана 2. став 2. тачка 12. и 
члана 5. став 1. Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ бр. 
88/11 и 104/16) и члана 39. став. 1. тачка 
9. Статута града Зајечара („Службени 
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 
дана 28.12.2017. године, донела  

О Д Л У К У 
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ OСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ОДРЖАВАЊЕ" ЗАЈЕЧАР 

 
Члан 1.  

 
 У Одлуци о оснивању Јавног 
комуналног предузећа „Одржавање“ („Сл. 
лист града Зајечара бр. 43/17), назив 
Одлуке мења се и гласи: „Одлука о 
оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Тимок - одржавање“ Зајечар. 
 

Члан 2.  
 

 У члану 7. став 1. Одлуке, 
пословно име Предузећа мења се и гласи: 
„Јавно комунално предузеће „Тимок - 
одржавање“ Зајечар“. 
 

Члан 3.   
 

 Члан 74. Одлуке мења се и гласи: 
 „Именује се привремени Надзорни 
одбор Предузећа у саставу: 
 
- Љубомир Ђуричић, дипл. инж. архи-

тектуре из Зајечара, председник, 
- Радиша Николић, дипл.грађ. инжењер-

хидросмера из Зајечара, члан 
- Срђан Голубовић, дипл. правник из 

Зајечара, члан“. 
 

Члан 4.   
  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
 
I број: 011-71/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године 

 
       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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   На основу члана 27. став 10. и чл. 
29. став 1. Закона о јавној својини ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016 и 
113/2017), члана 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јав-
ног надметања и прикупљања писмених 
понуда ("Сл. гласник РС", бр. 24/2012, 
48/2015, 99/2015, 42/2017 и 94/2017), 
члана 14. став 1. Одлуке о надлежности-
ма у поступку  прибављања и располага-
ња стварима у јавној својини Града Заје-
чара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 
16/2014) и члана 39. тачка 18. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист града Зајеча-
ра", бр. 1/2008, 3/2008 - испр., 20/2009, 
21/2011, 56/2013, 22/2014, 8/2016 и 
36/2017), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 28.12.2017. године, 
донела 
 

О Д Л У К У 

 о отуђењу непокретности из јавне 

својине града Зајечара јавним 

надметањем 

 

I 

 

  ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине гра-

да Зајечара јавним надметањем, према  

почетној цени утврђеној у висини проце-

њене тржишне вредности непокретности, 

ради изградње пословне зграде за пружа-

ње услуга у друмском превозу путника са 

пратећим објектима, грађевинско земљи-

ште у јавној својини Града Зајечара, и то 

кп. бр. 5877/13 КО Зајечар у ул. Хајдук 

Вељковој бр. 134-136 у Зајечару, по листу 

непокретности бр. 17774  КО Зајечар укуп-

не површине 0.55,24 ха, привредном дру-

штву „Николић превоз“ ДОО Самарино-

вац, као најповољнијем понуђачу.    

 

II 

  

  Износ купопродајне цене 

предметне непокретности утврђен је 

јавним надметањем, у висини не мањој од 

процењене тржишне вредности, на основу 

дописа Министарства финансија - 

Пореске управе - Филијале Зајечар, бр. 

116-464-08-00072/2017-Ј5Б02 од 

20.10.2017. године, у износу од 759.05 

дин/м², односно у укупном износу од 

4.192.992,20 динара.  

 

III 

 

   Уговор о отуђењу непокретности 

из јавне својине Града, са најповољнијим 

понуђачем, у име Града закључиће 

Градоначелник града Зајечара, Бошко 

Ничић, у року од 30 дана од дана 

коначности ове Одлуке. 

     

IV 

 

    Одлуку објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”.  

 

 

  Одлуку доставити Одељењу за 

урбанизам, грађевинске и комуналне 

послове Градске управе града Зајечара и 

Правобранилаштву града Зајечара.  

 
 
I бр.011-72/2017  
У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

             На основу чл. 19. став 1. тач. 3. 
Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", 
бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон 
и 108/16), чл. 19. и 25. став 2. Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини 
Града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара“ 
бр.16/14), чл. 14. тачка 27. 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) у вези чл. 17. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/11 и 104/16), Скупштина града 
Зајечара je, на седници одржаној дана 
28.12.2017. године, донела  
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Р Е Ш Е ЊЕ  

    о преносу права коришћења 
покретне ствари у јавној својини  

града Зајечара 
 
 

Члан 1. 
 
  ПРЕНОСИ СЕ право коришћења 
средства у јавној својини града Зајечара и 
то специјалног возила “КОРПА”, регистар-
ске ознаке ZA 021-HN, марке DAIMLER 
CHRYSLER, типа ATEGO 818, од корис-
ника ЈКП “Одржавање” Зајечар кориснику 
ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, ради обезбеђи-
вања јавног осветљења као комуналне 
делатности од општег интереса. 
 

Члан 2. 
  
  ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, има право 
да предметно средство користи за 
обављање послова који обухватају 
одржавање, адаптацију и унапређење 
објеката и инсталација јавног осветљења 
којима се осветљавају саобраћајне и 
друге површине јавне намене на 
територији града Зајечара и да њиме 
управља у смислу његовог очувања, 
одржавања, обнављања и унапређивања, 
уз извршавање законских и других 
обавеза. 
  

Члан 3. 
 
 Ступањем на снагу овог Решења 
престаје да важи Решење о преносу 
права коришћења покретних ствари у 
јавној својини града Зајечара на ЈКП 
“Одржавање” Зајечар I бр. 02-342/2017 од 
28.11.2017. године (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 43/17).  
                     

 Члан 4.  
      
 На основу овог  Решења закључи-
ће се Уговор о преносу права коришћења 
средстава у јавној својини између Града 
Зајечара и ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, којим 
ће се ближе регулисати међусобна права 
и обавезе. 
 
 

 Члан 5.   
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
                           
 
I бр. 02-381/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године 
                                                                 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу 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, 8/16 и 36/17), 

Скупштина града Зајечара, на седници 

одржаној 28.12.2017. године, донела је 

 

О Д Л У К У   

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОКОНЧАЊУ 

ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ 

НАД ФОНДАЦИЈОМ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ 

РАЂАЊА ДЕЦЕ У ЛИКВИДАЦИЈИ 

 

 

 I  У тачки III Одлуке о окончању 

поступка ликвидације над Фондацијом за 

подстицање рађања деце у ликвидацији 

(“Сл. гласник РС”, бр. 46/17), мења се број 

ПИБ-а, тако да уместо “ПИБ 101757716" , 

треба да стоји  “ПИБ 101757715”. 

 

 II  Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Зајечара". 

 

 I број: 011-73/2017 

 У Зајечару, 28.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 43. став 1. и 
члана 47. став 1. Закона о култури  ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – 
испр.) 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, 8/16 и 36/17), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.12.2017. године, донeла је  
 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  

УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 

ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” 

У ЗАЈЕЧАРУ 

 

Члан 1  

  

 У Одлуци о оснивању Установе 

Народно позориште Тимочке Крајине – 

Центар за културу “Зоран Радмиловић” у 

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

46/17), у даљем тексту: Одлука, у члану 

18. став 1. тачка 5.,  уместо имена: 

   „5. Драгана Минчић, треба 

да стоји име: Верица Грамић.” 

 

Члан 2 

 

 У члану  19.  став 1. тачка 2. исте 

Одлуке,  уместо имена: 

   „2. Игор Стојадиновић, 

треба да стоји име: Боривоје Станковић.” 

 

Члан 3 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града  Зајечара". 

 

 

 I број: 011-74/2017 

 У Зајечару, 28.12.2017. 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. 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16 - др. закон),  члана 28. став 2. 
Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/2011, 56/13, 22/214, 8/16 и 
36/17), а у вези са чланом 20. Одлуке о 
оснивању Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 46/17), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
28.12.2017. године,  донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
СТАТУТ УСТАНОВЕ НАРОДНО 

ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
I 

  
 Даје се сагласност на Статут 
Установе Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, који је донео 
Привремени Управни одбор  дана 
25.12.2017. године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у 
„Службеном  листу града Зајечара”. 
 
 
I бр. 02-382/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 59. став 7. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и чл. 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, 8/16 и 36/17), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној  
28.12.2017.  године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 

пословања Јавног комуналног 
предузећа "Водовод" Зајечар 

за  2018. годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
"Водовод" Зајечар за 2018. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ 
Зајечар, на седници одржаној 30.11. 2017. 
године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-383/2017 
У Зајечару, 28.12.2017. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      
   П Р Е Д С Е Д Н И К 

Стефан Занков, с.р. 
   

 

 На основу члана 31. став 4. у вези 
члана 53. став 2. Закона о 
Правобранилаштву (“Сл. Гласник РС” бр 
55/2014) и Одлуке о правобранилаштву 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 51/14), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној дана 28.12.2017. годи-
не, донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 

ФУНКЦИЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
СВЕТЛАНА ЛУКИЋ, дипломирани 

правник из Зајечара, са положеним 
правосудним испитом, поставља се за 
вршиоца функције Правобраниоца града 
Зајечара на период од шест месеци. 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

Скупштина града Зајечара је на 
седници одржаној 16.12.2017. године 
донела Решење о разрешењу Правобра-
ниоца града Зајечара које је ступило на 
снагу даном доношења.  

Чланом 31. став 4. Закона о 
правобранилаштву предвиђено је да се 
по престанку функције Правобраниоца 
поставља вршилац функције Правобра-
ниоца из реда заменика Правобраниоца 
на период од шест месеци. Чланом 53. 
став 2. истог Закона прописано је да се 
одредбе овог Закона сходно примењују и 
на Правобранилаштво јединице локалне 
самоуправе. 
 Имајући у виду наведено Градско 
веће града Зајечара утврдило је Предлог 
Решења о постављењу вршиоца функције 
Правобраниоца града Зајечара, и предла-
же Скупштини града Зајечара да се на ову 
функцију постави заменик Правобраниоца 
града Зајечара Светлана Лукић. 

Светлана Лукић рођена је у 

Зајечару 07.01.1959. године. Основну 

школу и Гимназију завршила је у 

Зајечару. Дипломирала је на Универзи-

тету у Нишу, Правном факултету у Нишу и 

стекла је звање дипломирани правник. 

Правосудни испит положила је 1992. 

године. У Градској управи Града Зајечара 

обављала је послове самосталног струч-

ног сарадника у имовинско правној 

служби, затим послове шефа службе за 

управне послове у Одељењу за урбани-

зам, грађевинске и комунално-стамбене 

послове, била је секретар Градског већа 

Града Зајечара и заменик начелника 
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Градске управе Града Зајечара. У 

временском периоду од августа 1999. 

године до новембра 2000. године, 

обављала је функцију заменика министра 

културе у Влади Републике Србије.  

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-

СТВУ: Против овог решења може се 

покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду, у року од 30 

дана од дана пријема решења. Тужба се 

предаје Суду непосредно или преко 

поште.  

 

Решење доставити именованој, 

Правобранилаштву града Зајечара и 

архиви        

 

 I број: 02-384/2017  

 У Зајeчару, 28.12.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

        Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 21. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 
бр. 15/2016) 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, 8/16 и 36/17), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 28.12.2018. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
 
 

 Бојану Ристићу, вет. спец. 
патолошке морфологије из Зајечара, 
ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ председника 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар, због 
подношења неопозиве оставке. 
 

 Бојан Ристић је дужан да врши 
дужност члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар до именовања новог председника 
овог Надзорног одбора, а најдуже шест 
месеци. 
  
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 21. став 1. Закона о јавним 
предузећима, прописано је да мандат 
председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем, 
а истим чланом ставом 3. овог Закона, 
прописано је да председник и чланови 
надзорног одбора којима је престао 
мандат, дужни су да врше своје дужности 
до именовања новог надзорног одбора, 
односно именовања новог председника 
или члана надзорног одбора, а најдуже 
шест месеци. 
 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. 
  Бојан Ристић именован је за 
председника Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар, Решењем Скупштине Града 
Зајечара, I број: 02-318/2017 од 
28.11.2017. године. 
 Бојан Ристић је поднео неопозиву 
оставку на место председника Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар. На 10. 
седници Скупштине града Зајечара  
одржаној дана 28.12.2017. године, 
констатована је оставка Бојана Ристића 
на дужност председника Надзорног 
одбора  Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар. 
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 Имајући у виду све напред 
наведено, донето је Решење као у 
диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
Јавном комуналном предузећу „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар и архиви. 
 
 I број: 02-386/2017 
 У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. Закона о 
локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", 
бр. 129/07), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.12.2017. године, 
донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

 АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВИЋ, дипло-
мирани економиста из Зајечара, бира се 
за члана Градског већа града Зајечара. за 
праћење и реализацију пројеката финан-
сираних из донација Европске уније. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07) прописано је да општинско веће 
чине председник општине, заменик 
председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен 
статутом општине и које бира скупштина 
општине, на период од четири године, 
тајним гласањем, већином од укупног 
броја одборника. 

 .Члан 66. став 5. истог Закона, 
прописује да се одредбе овог Закона које 
се односе на председника општине 
примењују и на градоначелника, а став 5. 
да се одредбе овог Закона које се односе 
на општинско веће примењују и на 
градско веће. 
 Пословником Скупштине града 
Зајечара уређен је начин и поступак 
избора чланова Градског већа Града 
Зајечара. 
 Образложени предлог за избор  
чланова  Градског већа града Зајечара 
поднео је градоначелник Бошко Ничић. 
 Алесандар Петровић је рођен 
21.09.1974. године у Зајечару. Завршио је 
Економски факултет-смер међународни 
маркетинг и стекао звање - дипломирани 
економиста. У периоду од марта 2002. до 
августа 2006.године, радио је у Радио 
телевизији Зајечар као маркетинг 
менаџер, а у периоду од августа 2006.до 
марта 2012.године радио је у својој струци 
у више предузећа: Carlsberg Србија, 
Telenor, Радио телевизија Ф-канал, а од 
2011.године, власник је Предузећа АS 
Media. Говори Енглески језик.  
 Скупштина Града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, на начин 
утврђен Пословником, одлучила као у 
диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема решења. Тужба се 
предаје Суду непросредно или преко 
поште. 
 Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине  града  и објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број 02-385/2017 
 У Зајечару, 28.12.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 ПРЕДСЕДНИК  
 Стефан Занков, с.р. 
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           На основу члана 173. Закона о 
запосленима у Аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017 и 
113/2017- др. закон) и члана 12. Одлуке о 
градском већу града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 29/13,31/13, 51/14 и 
21/16), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 26.12.2017. године, 
донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ 
КОМИСИЈЕ 

 
I  ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комиси-

ја за одлучивање о жалбама службеника 
на решења којима се одлучује о њиховим 
правима и дужностима, као и о жалбама 
учесника интерног и јавног конкурса. 
 

II У Жалбену комисију се именују: 
 

Председник: Срђан Голубовић, дипл. 
правник 
Члан: Марко Минић, дипл. правник 
Члан: Марина Стефановић, дипл. правник 
 

III Задатак Жалбене комисије је да 
примењујући закон којим се уређује општи 
управни поступак одлучује о поднетим 
жалбама и да једном годишње подноси 
извештај о свом раду Градском већу 
града Зајечара. 

 
IV Жалбена комисија се именује на 

пет година, с правом поновног именова-
ња. 

 
V Чланови жалбене комисије имају 

право на накнаду за рад у висини од по 
1.500,00 динара у нето износу, по 
одржаној седници. 

 
VI Ступањем на снагу овог решења 

престаје да важи решење III бр. 02-63/16 
од 11.03.2016. године. 

 
 
 
 
 

VII Ово решење објавити у „Служ-
беном листу града Зајечара“ и на 
интернет презентацији Града Зајечара. 
 
III бр. 117-15/2017 
У Зајечару, 26.12.2017. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с. р.     

   

 На основу члана 12. став 1. Одлуке 
о Градском већу града Зајечара (“Сл. лист 
Града Зајечара”, бр. 29/13, 31/13, 51/14 и 
21/16), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 26.12.2017. године, 
донело је 
 

РЕШЕЊЕ  
 

I 
 

 НЕ ПРИХВАТА СЕ Предлог за 
расподелу средстава Комисије за разма-
трање предлога пројеката и утврђивање 
предлога расподеле средстава по Јавном 
позиву за суфинансирање пројеката у 
области јавног информисања на 
територији Града Зајечара у 2017. години 
III број 403-1/2017 од 22.12.2017. године.  
 

II 
 

Решење је коначно и објавиће се 
на званичној интернет страници града 
Зајечара и ''Сл. листу града Зајечара'' и 
доставити сваком учеснику конкурса у 
електронској форми. 
 

 Упутство о правном средству: 
Ово Решење је коначно и против њега  се 
може покренути управни спор у року од 30 
дана од дана достављања.  
 

 III број: 02-376/2017 
 У Зајечару, 26.12.2017. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
   Бошко Ничић, с.р. 
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