
 
 

На основу члана 43.  Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 
54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13 и 63/13 – идпр., 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), чл. 32. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл.гласник РС“ број 129/2007, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 2. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18) Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 
12.10.2018. године, доноси  
 

 
О Д Л У К У 

О ЧЕТВРТОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 Приходи и примања,  расходи и издаци буџета Града Зајечара за 2018. годину (у 
даљем тексту: буџет),  састоје се од: 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА  
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (7+8) 2.488.086.355,03 
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 2.606.601.805,32 
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5) -118.515.450,29 
Издаци за набавку финасиске имовине (62) 
(у циљу спровођења јавних политика) 

/ 

Примања од продаје финансијске имовине (92 осим 
9211,9221,9219,9227,9228) 

/ 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ -118.515.450,29 
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине (921) / 
Примања од задуживања (911) / 
Неутрошена средства из предходних година 173.211.950,29 
Издаци за отплату главнице дуга (611) 54.696.500,00 
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 118.515.450,29 
 
 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: 

ОПИС 
Шифра 

економске 
класификације 

Средства из 
буџета 

1 2 3 

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 2.488.086.355,03 

1. Порески приходи 71 975.305.000,00 

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне           
     добитке (осим самодоприноса) 711 652.900.000,00 

    1.2. Самодопринос    711180 / 
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    1.3. Порез на имовину 713 198.550.000,00 

    1.4. Порез на добра и услуге 
    (осим накнада које се користе преко  
    Буџетског фонда), у чему: 

714 88.835.000,00 

   1.5. Остали порески приходи 716 35.000.000,00 

2. Непорески приходи 
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 74 177.417.135,86 

3. Донације 731 + 732 62.086.983,00 

4. Трансфери 733 1.020.774.236,17 

5. Примања од продаје нефинасијске имовине 8 245.960.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 2.606.601.805,32 

1. Текући расходи 4 2.223.505.171,81 

   1.1. Расходи за запослене 41 438.151.653,88 

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 850.737.019,43 

   1.3. Отплата камата 44 60.426.117,00 

   1.4. Субвенције 45 148.000.000,00 

   1.5. Социјална заштита из буџета 47 53.032.379,67 

   1.6. Остали расходи 48 + 49 327.546.505,72 

2. Трансфери 463 259.950.739,11 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 383.096.633,51 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 / 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА   

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске 
имовине 92 / 

2. Задуживање 91 / 

    2.1. Задуживање код  домаћих кредитора 911 / 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 / 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   
3. Отплата дуга 61 54.696.500,00 

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 54.696.500,00 

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 / 

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 / 

4. Набавка финансијске имовине 6211 / 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 8. 
 

 Број запослених код корисника 
буџета не може прећи максималан број 
запослених на неодређено време у 2018. 
години: 

- -184 запослених у локалној админи-
страцији на неодређено време, 

- 140 радника у ПУ „Ђулићи“ на 
неодређено, 

- 20 радник у Народном музеју на 
неодређено време, 

- 11 радника у Историјском архиву на 
неодређено време, 

- 24 радника у Матичној библиотеци на 
неодређено време,   

- 38 радника у Позоришту Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ на 
неодређено време, 

- 7 радника у Туристичкој органи-зацији 
на неодређено време 

- 8 радника у Установи „Облутак“ на 
неодређено време, 

- 1 радник у МЗ Велика Јасикова, 
- 2 радника у МЗ Звездан 

 У овој одлуци о буџету средства за 
плате се обезбеђују за број запослених из 
става 1. овог члана. 

 
Члан 9. 

 
 За извршење ове Одлуке одгово-
ран је Градоначелник града Зајечара. 
 Наредбодавац за извршавање 
буџета  у целини и по финансијским 
плановима је  Градоначелник. 

 
Члан 10. 

 
 Руководилац директног односно 
индиректног корисника буџетских сред-
става одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџет-
ских апропријација као и за преузимање 
обавеза, издавање налога за плаћање 
који се извршавају из додатних извора 
прихода, као и за издавање захтева за 
плаћање са рачуна извршења буџета. 
 
 
 

Члан 11. 
 
 За законито и наменско кориш-
ћење средстава распоређених овом 
Одлуком, поред функционера, односно 
руководиоца директних и индиректних 
корисника буџетских средстава, одгово-
ран је начелник Градске управе града 
Зајечара. 
 

Члан 12. 
 

 Локални орган управе надлежан за 
финансије обавезан је да редовно прати 
извршење буџета и најмање два пута 
годишње информише Градоначелника и 
Градско веће, а обавезно у року од 
петнаест дана по истеку шестомесечног, 
односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по 
подношењу извештаја из става  1. овог 
члана, Градско веће усваја и доставља 
извештај Скупштини града.     
 

Члан 13. 
 

 Приходи и примања буџета Града 
Зајечара прикупљају се и наплаћују у 
складу са законом и другим прописима, 
независно од износа утврђених овом 
Одлуком за поједине врсте прихода и 
примања. 

  
Члан 14. 

 
 Обавезе које преузимају директни 
и индиректни корисници буџетских 
средстава морају одговарати апропри-
јацији која им је одобрена за ту намену 
овом одлуком. 

Изузетно корисници из става 1. 
овог члана, у складу са чланом 54. Закона 
о буџетском систему, могу преузети 
обавезе по уговору који се односи на 
капиталне издатке и захтева плаћање у 
више година на основу предлога органа 
надлежног за послове финансија, уз 
сагласност надлежног извршног органа, а 
највише до износа исказаних у плану 
капиталних издатака из члана 4. ове 
Одлуке. 
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Корисници буџетских средстава су 
обавезни да пре покретања поступка за 
преузимање обавеза прибаве сагласност 
надлежног извршног органа - Градона-
челника.  

Обавезе преузете у 2017. години и 
ранијих година у складу са одобреним 
апропријацијама у тој години, а 
неизвршене у току 2017. године, преносе 
се у 2018. годину и имају статус преузетих 
обавеза и извршавају се на терет 
одобрених апропријација овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финан-
сијске обавезе морају бити извршене 
искључиво на принципу готовинске основе 
са консолидованог рачуна трезора, осим 
ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод. 
 

Члан 15. 
 

 Расположива апропријација корис-
ника који има преузете обавезе које 
преноси у 2018. годину, рачуна се по 
формули:  одобрена апропријација за 
2018. годину - преузете обавезе из 2017. 
године = расположива апропријација за 
2018. годину 
 

Члан 16. 
 

 Корисник буџетских средстава који 
одређени расход и издатак извршава из 
средстава буџета и из других прихода, 
обавезан је да измирење тог расхода и 
издатка прво врши из прихода из тих 
других извора 

 
Члан 17. 

 
 Корисници буџетских средстава 
преузимају обавезе на основу писаног 
уговора или другог правног акта, уколико 
законом није другачије прописано. 
 Корисници буџетских средстава 
приликом закључивања уговора о набав-
ци добара, финансијске имовине, пружа-
њу услуга или извођењу грађевинских 
радова, морају да поступе у складу са 
прописима који регулишу јавне набавке. 
 Набавком мале вредности, у 
смислу прописа о јавним набавкама 
сматра се набавка чија је вредност 
дефинисана Законом о јавним набавкама. 

Члан 18. 
 

 Плаћање из буџета неће се 
извршити уколико нису поштоване 
процедуре утврђене чланом 56. став 3. 
Закона о буџетском систему. 
 Преузете обавезе чији је износ 
већи од износа средстава предвиђеног 
буџетом или које су настале у супротности 
са овим законом или другим прописом, не 
могу се извршавати на терет 
консолидованог рачуна локалне власти. 
 

Члан 19. 
 

 Распоред и коришћење средстава 
врши се по посебном акту (решење) које 
доноси градоначелник на предлог 
надлежног Одељења за финансије по 
финансијским плановима. 

 
Члан 20. 

 
У случају да за извршење одре-

ђеног плаћања корисника средстава буџе-
та није постојао правни основ, средства 
се враћају у буџет Града Зајечара. 
 

Члан 21. 
 

Обавезе према корисницима 
буџетских средстава извршавају се 
сразмерно оствареним примањима 
буџета. 

Уколико се у току године приходи и 
примања остварују испод планираног 
износа, расходи и издаци буџета изврша-
ваће се по приоритетима и то: за обавезе 
утврђене законским прописима на 
постојећем нивоу и за покриће минимал-
них сталних трошкова неопходних за 
несметано  функционисање корисника 
буџетских средстава. 

Ако корисници буџетских средстава 
не остваре додатне приходе у плани-
раном износу, апропријације утвђене из 
тих прихода неће се извршавати на терет 
средстава буџета. 



12. ОКТОБАР 2018.  SLU@BENI LIST БРОЈ 40  СТРАНА 91 
 

Члан 22. 
 

 Приоритет у извршавању расхода 
за робе и услуге корисника буџетских 
средстава имају расходи за сталне 
трошкове, трошкове текућих поправки и 
одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава 
дужни су да обавезе настале по основу 
сталних трошкова, трошкова текућих 
поправки и одржавања, материјал као и 
по основу капиталних издатака измире у 
року утврђеним законом који регулише 
рокове измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан 23. 
 

Директни корисници буџетских 
средстава, који су у буџетском смислу 
одговорни за индиректне кориснике 
буџетских средстава, у обавези су да у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу 
Одлуке о буџету, изврше расподелу 
средстава индиректним корисницима у 
оквиру својих одобрених апропријација и 
о томе обавесте сваког индиректног 
корисника. 

Корисници буџетских средстава 
приходе из буџета и додатне приходе 
корисника распоређују и исказују по 
ближим наменама на  четвртом нивоу 
економске класификације. 
   

Члан 24. 
 
 Директни и индиректни  корисници 
буџетских средстава могу да врше 
плаћања до висине расхода и издатака 
које за тромесечни период одреди 
начелник Градске управе на предлог 
органа управе надлежног за финансије (у 
даљем тексту: квота). 
 Приликом одређивања предлога 
квота за кориснике буџетских средстава 
орган управе надлежан за финаније има у 
виду средства планирана у буџету за 
буџетског корисника, план извршења 
буџета за буџетског корисника и ликвидне 
могућности буџета. 
 
 
 

Члан 25. 
 

 Средсва распоређена за финанси-
рање расхода и издатака корисника 
буџета, преносе се на основу њиховог зах-
тева за плаћање у складу са одобреним 
квотама и ликвидним могућностима 
буџета. 
 Уз захтев, корисници буџетских 
средстава дужни су да доставе комплетну 
документацију за плаћање (копије). 

 
Члан 26. 

 
 Градско веће одговорно је за спро-
вођење фискалне политике и управљање 
јавном имовином, приходима и прима-
њима и расходима и издацима на начин 
који је у складу са Законом о буџетском 
систему. 
 Фискални дефицит локалне власти 
може настати само као резултат јавних 
инвестиција и не може бити већи од 10% 
прихода у тој години. 
 Овлашћује се Градоначелник града 
да, у складу са чланом 27ж Закона о 
буџетском систему, може поднети захтев 
Министарству надлежном за послове 
финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 
10%, уколико је резултат реализације 
јавних инвестиција.  
 

Члан 27. 
 
 Приходи који су погрешно 
уплаћени, или уплаћени у већем износу 
од прописаних, враћају се на терет 
погрешно или више уплаћених прихода, 
ако посебним прописима није другачије 
одређено. 
 Повраћај погрешно или више 
уплаћених јавних прихода врши служба за 
трезор на терет уплатних рачуна, у складу 
са законом којим се уређује наплата 
јавних прихода. 
 Приходи из става 1. овог члана, 
враћају се у износима у којима су  
уплаћени у корист буџета. 
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Члан 28. 
 

 У оквиру буџета део планираних 
прихода не распоређује се унапред већ се 
задржава на име текуће буџетске резерве. 
 Средства текуће буџетске резерве 
користе се за непланиране сврхе за које 
нису утврђене апропријације или за сврхе 
за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне. 
 Текућа буџетска резерва опреде-
љује се највише до 4,00% укупних прихо-
да и примања од продаје нефинансијске 
имовине за буџетску годину. 
 Решење о коришћењу текуће 
буџетске резерве доноси Градоначелник. 
 

Члан 29. 
 

У случају да се у току године обим 
пословања или овлашћења директног 
корисника буџетских средстава, односно 
његовог индиректног корисника буџетских 
средстава промени, износ апропријација 
издвојених за активности тог корисника 
могу се увећати, односно смањити на 
терет или у корист текуће буџетске 
резерве. 

Директни корисник буџетских сред-
става, уз одобрење локалног органа 
управе надлежног за финансије, може 
извршити преусмеравање апропријација 
одобрених на име одређеног расхода у 
износу до 5% вредности апропријације за 
расход чији се износ умањује. 
Преусмеравање апропријација, из става 
2.и 3. односе се на апропријације из 
прихода из буџета, док се из осталих 
извора могу мењати без ограничења, с 
тим што корисник буџетских средстава 
који оствари приходе и примања чији 
износи нису могли бити познати у 
поступку доношења буџета, подноси 
захтев органу управе надлежном за 
финансије за отварање, односно 
повећање одговарајуће апропријације за 
извршавање расхода и издатака из свих 
извора финансирања осим из извора 01-
Приходи из буџета. 

Апропријације се не могу преносити 
између законодавне, извршне и судске 
власти. 

 

Ако у току године дође до промене 
околности која не угрожава утврђене 
приоритете унутар буџета, Градоначелник 
доноси одлуку да се износ апропријације 
који није могуће искористити, пренесе у 
текућу буџетску резерву и може се 
користити, за намене за које средства 
нису предвиђена у довољном обиму. 

Укупан износ преусмеравања из 
става 3. овог члана не може бити већи од 
износа разлике између максимално 
могућег износа средстава текуће буџетске 
резерве утврђеног чланом 69. Закона о 
буџетском систему и буџетом одобрених 
средстава текуће буџетске резерве. 

Решење о преносу апропријација у 
текућу буџетску резерву доноси Градона-
челник.  
 

Члан 30. 
 

 У буџету се планирају средства за 
сталну буџетску резерву, која се исказује 
на апропријацији намењеној за буџетске 
резерве. 
 Стална буџетска резерва користи 
се за финансирање расхода и издатака на 
име учешћа града у отклањању после-
дица ванредних околности, као што су 
земљотрес, поплава, суша, пожар, клизи-
шта, снежни наноси, град, животињске и 
биљне болести, еколошка катастрофа и 
друге елементарне непогоде, односно 
других ванредних догађаја, који могу да 
угрозе живот и здравље људи или 
проузрокују штету већих размера. 
 Стална буџетска резерва опреде-
љује се највише до 0,5% укупних прихода 
и примања од продаје нефинасијске 
имовине за буџетску годину. 
 Решење о употреби средстава 
сталне буџетске резерве доноси 
Градоначелник. 
 Извештај о коришћењу средстава 
сталне буџетске резерве доставља се 
скупштини уз завршни рачун буџета. 

 
Члан 31. 

 
 Одлуку о отварању буџетског 
фонда у складу са чланом 64. Закона о 
буџетском систему доноси Градско веће. 
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Члан 32. 
 

Изузетно, у случају да други ниво 
власти својим актом определи Граду 
Зајечару наменска трансферна средства, 
укључујући и наменска трансферна сред-
ства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода,  као и у случају 
уговарања донација, чији износи нису 
могли бити познати у поступку доношења 
ове Одлуке, одељење за финансије, на 
основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање расхода по 
том основу, у складу са чланом 5. Закона 
о буџетском систему. 
 

Члан 33. 
 

Новчана средства буџета града, 
директних и индиректних корисника 
средстава тог буџета, као и других 
корисника јавних средстава који су 
укључени у консолидовани рачун трезора 
града, воде се и депонују на 
консолидованом  рачуну трезора. 
 

Члан 34. 
 

Плаћање са консолидованог рачу-
на трезора за реализацију обавеза других 
корисника јавних средстава, у смислу 
Закона о буџетском систему, који су 
укључени у система консолидованог 
рачуна трезора, неће се вршити уколико 
ови корисници нису добили сагласност на 
финансијски план на начин прописан 
законом односно актом скупштине града и 
уколико тај план нису доставили Управи 
за трезор. 
 

Члан 35. 
 

Новчана средства на консолидова-
ном рачуну трезора Града Зајечара, могу 
се  инвестирати у складу са чланом 10. 
Закона о буџетском систему, при чему су, 
у складу са истим чланом Закона, 
Градоначелник, односно лице које он 
овласти, одговорни за ефикасност и 
сигурност тог инвестирања. 
 
 
 

Члан 36. 
 

   Град Зајечар се може дугорочно 
задуживати у складу са чланом 36. Закона 
о јавном дугу (»Сл. Гласник РС« број 
61/05, 107/09, 78/11 и 68/15). 

Одлуку о задуживању града доноси 
Скупштина града Зајечара, по предходно 
прибављеном мишљењу Министарства 
финансија Републике Србије. 

Град се може задужити у земљи и 
иностранству, односно на домаћем и 
иностраном тржишту, у домаћој и страној 
валути. 

Град не може давати гаранције 
 

Члан 37. 
 

   За финасирање дефицита текуће 
ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима 
и расходима буџета, Градоначелник се 
може задужити у складу са одредбама 
члана 35. Закона о јавном дугу (»Сл. 
Гласник РС« број 61/05, 107/09, 78/11 и 
68/15).  
 

Члан 38. 
 

Директни и индиректни корисници 
буџетских средстава у 2018. години обра-
чунату исправку вредности нефинансијске 
имовине исказују на терет капитала, 
односно не исказују расход амортизације 
и употребе средстава за рад. 
 

Члан 39. 
 

 Корисници буџетских средстава 
града Зајечара пренеће на рачун 
извршења буџета до 31.12.2017. године, 
средства која нису утрошена за 
финансирање расхода у 2017. години, која 
су овим корисницима пренета у складу са 
Одлуком о буџету за 2017. годину. 
 

Члан 40. 
 

 Јавна предузећа и други  облици 
организовања, чији је оснивач Град 
Зајечар, дужни су да најкасније до 30. 
новембра текуће буџетске године, део од 
50% добити по завршном рачуну за 2017. 
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годину уплате на уплатни рачун 840-
745143843-44 Део добити јавног предузе-
ћа, према одлуци Управног одбора јавног 
предузећа, у корист нивоа градова, по 
моделу 97 са позивом на број 41-116 . 
 Утврђену добит по завршном 
рачуну, која је у складу са овом одлуком 
намењена оснивачу, предузећа и 
организације из става 1. овог члана не 
могу да користе за покриће губитка из 
ранијих година ни као капитал, то јест за 
финансирање инвестиција. 

 
Члан 41. 

 
 Ову одлуку доставити Министар-
ству финсија и објавити у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 

 
Члан 42. 

  
 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања  у „Службеном  листу Града 
Зајечара“. 
 

 
I  бр.  400 – 36/2018 
У Зајечару 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СПИСАК ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА 
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
1. Скупштина града 
2. Градоначелник  
3. Градско веће  
4. Градска управа 
5. Градско јавно правобранилаштво 

 
 
 

СПИСАК ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА  
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
1. Буџетски фонд за заштиту животне 

средине 
2. Буџетски фонд за развој 

пољопривреде 
3. Буџетски фонд за подстицај рађања 

деце 
4. Предшколска установа “Ђулићи” 
5. Народни музеј 
6. Регионално позориште Тимочке 

Крајине “Зоран Радмиловић”-у 
ликвидацији 

7. Народно позориште Тимочке 
Крајине-Центар за културу  „Зоран 
Радмиловић“ 

8. Историјски Архив 
9. Матична библиотека “Светозар 

Марковић” 
10. Центар за културу и туризам града 

Зајечара „Цекит“-у ликвидацији 
11. Туристичка организација града 

Зајечара  
12. Установа за дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју 
„Облутак“ 

13. Месне заједнице 
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 На основу члана 540. став 3. и 
члана 543. став 1. Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18) 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, 36/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
12.10.2018. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
 О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ПОЗОРИШТEM 
ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН 

РАДМИЛОВИЋ” - У ЛИКВИДАЦИЈИ 
ЗАЈЕЧАР 

 
 I Усваја се Завршни ликвидациони 
извештај Позоришта Тимочке Крајине 
“Зоран Радмиловић” - у ликвидацији 
Зајечар број 190-8 од 01.10.2018. године, 
ликвидационог управника Ивана Ристића, 
струковног менаџера из Зајечара. 
 II Усвајају се документа ликвида-
ционог управника Позоришта Тимочке 
Крајине “Зоран Радмиловић” - у ликвида-
цији, и то: Извештај о спроведеном 
поступку ликвидације број 190 од 
01.10.2018. године, Писана изјава број 
190-3 од 01.10.2018. године, Предлог 
одлуке о чувању пословних књига и 
докумената Позоришта Тимочке Крајине 
“Зоран Радмиловић” - у ликвидацији 
Зајечар број 190-4 од 01.10.2018. године, 
Предлог одлуке о расподели ликвидаци-
оног остатка Позоришта Тимочке Крајине 
“Зоран Радмиловић” - у ликвидацији број 
190-5 од 01.10.2018. године и Предлог 
одлуке о окончању поступка ликвидације 
број 192-2 од 01.10.2018. године. 
 Констатује се да Позориште 
Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић”-у 
ликвидацији нема ликвидационог остатка, 
те да не постоји основ за расподелу истог. 
 III Окончава се поступак ликвида-
ције над Позориштем Тимочке Крајине 
“Зоран Радмиловић” - у ликвидацији, 
матични број 17719335, ПИБ 105814701, 
даном ступања на снагу ове одлуке. 
 
 

 IV Ликвидациони управник подне-
ће, у законском року, пријаву надлежном 
органу, ради брисања Позоришта Тимочке 
Крајине “Зоран Радмиловић” - у ликвида-
цији из регистра. 
 V Ликвидациони управник поднеће 
пореску пријаву и порески биланс у 
законом предвиђеном року. 
 VI Пословне књиге и документација 
Позоришта Тимочке Крајине “Зоран 
Радмиловић” - у ликвидацији предају се 
на чување Архиви  Градске управе града 
Зајечара, ул. Трг ослобођења бр.1, 
Зајечар, Момчилу Милошевићу, телефон 
019-444-600. 
 VII Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 I број: 011- 53/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      
                       ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   
 
 На основу члана 540. став 3. и 
члана 543. став 1. Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/11, 
99/11, 83/14 – др. закон, 5/15 и 44/18) 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, 36/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, је на седници одржаној 
12.10.2018. године, донела 
 

ОДЛУКУ 
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ 
КОМУНАЛНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ ГРАДСКО 

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
“ЗАЈЕЧАР” - ЗАЈЕЧАР У 

ЛИКВИДАЦИЈИ 
 

 I Усвајају се документа ликвида-
ционог управника Јавног комуналног 
предузећa Градско саобраћајно предузеће 
“Зајечар” - Зајечар у ликвидацији, и то: 
Биланс стања на дан 18.09.2018. године, 
Извештај о спроведеном поступку ликви-
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дације над Јавним комуналним предузе-
ћем Градско саобраћајно предузеће 
“Зајечар” - Зајечар у ликвидацији од 
18.09.2018. године, писана изјава ликви-
дационог управника од 18.09.2018. године 
и предлог Одлуке о расподели ликвидаци-
оног остатка Јавног комуналног предузећa 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” - 
Зајечар у ликвидацији од 18.09.2018. 
године. 
 
 II Окончава се поступак ликвида-
ције над Јавним комуналним предузећем 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” - 
Зајечар у ликвидацији, матични број 
20967714, ПИБ 108281818  даном 
ступања на снагу ове одлуке. 
 
 III Обавезује се ликвидациони 
управник да у законском року поднесе 
пријаву надлежном органу ради брисања 
из регистра Јавног комуналног предузећa 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” - 
Зајечар у ликвидацији. 
 
 IV Обавезује се ликвидациони 
управник да поднесе пореску пријаву и 
порески биланс у законом предвиђеном 
року. 
 
 V Пословне књиге и документација 
Јавног комуналног предузећa Градско 
саобраћајно предузеће “Зајечар” - Зајечар 
у ликвидацији предају се на чување 
Архиви  Градске управе града Зајечар, ул. 
Трг ослобођења бр.1, Момчилу Милоше-
вићу, телефом 019/444-600. 
 
 VI Ова Одлука ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 I број: 011- 54/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 

 На основу члана 536. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 
бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15 и 
44/18) и члана 39. став 1. тачка 7. и 31. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 12.10.2018. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У  
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА 
СПОРТСКО ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА 

„ТИМОК“ ДОО ЗАЈЕЧАР У 
ЛИКВИДАЦИЈИ  

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Почетни ликвида-
циони биланс Спортско пословног центра 
„Тимок“ ДОО Зајечар у ликвидацији, Број: 
304 од 07. 09. 2018. године. 
 

II 
 
 Почетни ликвидациони биланс 
Спортско пословног центра „Тимок“ ДОО 
Зајечар у ликвидацији, Број: 304 од 07. 09. 
2018. године, саставни је део ове Одлуке. 
       

III 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''.  
 
 
 I бр. 011-55/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 395. и 530. став 1. 
Закона о привредним друштвима ("Сл. 
гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 
- др. Закон, 5/2015 и 44/2018) 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, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 12.10.2018. године, донела је         
 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 
ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД 

СПОРТСКО ПОСЛОВНИМ ЦЕНТРОМ 
“ТИМОК” ДОО ЗАЈЕЧАР 

 
Члан 1. 

   
 У Одлуци о покретању поступка 
ликвидације над Спортско пословним 
центром “Тимок” ДОО Зајечар („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 34/2018), члан 5. став 
1., мења се и гласи: 
 “Разрешава се дужности Ивана 
Панајотовић, дипл. економиста из Зајеча-
ра, Насеље Краљевица Ц3/2/36, досадаш-
њи ликвидациони управник Спортско 
пословног центра “Тимок” ДОО Зајечар у 
ликвидацији.” 
 У истом члану Одлуке, после става 
1., додаје се нови став 2., који гласи: 
 “За ликвидационог управника име-
нује се Иван Ристић, струковни менаџер 
из Зајечара, ул. Суботичка 6. Накнада за 
рад ликвидационог управника одређује се 
у месечном нето износу од 20.000,00 дин.” 
 Досадашњи став 2. истог члана 
Одлуке, постаје став 3.  
  

Члан 2. 
 
 У свему осталом, Одлука о 
покретању поступка ликвидације над 
Спортско пословним центром “Тимок” 
ДОО Зајечар остаје непромењена.  
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
 I бр. 011-56/2018 

 У Зајечару, 12.10.2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК     

Стефан Занков, с.р. 
   
 

На основу члана 39. став 1. тачка 
7. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр 3/08 - испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/2016, 36/17 и 
19/18 ), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12.10.2018. године, 
донела је 

 
 

О Д Л У К У  
о приступању изради Локалног 

акционог плана за Роме града Зајечара 
 

Члан 1. 
 

Град Зајечар приступа изради 
Локалног акционог плана за Роме града 
Зајечара за период од 2018. до 
2021.године. 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Локалног акционог 

плана за Роме је активно учешће Рома у 
друштвеном животу и унапређење услова 
за лични и друштвени развој Рома.  
 

Члан 3. 
 

У циљу израде ЛАП-а, Градско 
веће града Зајечара именоваће се Радну 
групу, чији ће основни задатак бити 
израда  Локалног акционог плана за Роме 
града Зајечара. 
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Члан 4. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Града Зајечара". 

 
 

I број 011- 57/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 7. 
Статута Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18) и члана 15. став 
3. Одлуке о месним заједницама („Сл. 
лист општина“, бр. 11/06, „Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 3/08 и 36/17), Скупштина 
Града Зајечара на седници одржаној 
12.10.2018. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ОДРЖАВАЊУ ПРЕВРЕМЕНИХ 

ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ „ВРАТАРНИЦА“ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком одређује се одржа-
вање превремених избора за чланове 
савета Месне заједнице „Вратарница“ 
 

Члан 2. 
 

 Одлуком о расписивању превре-
мених избора за чланове савета Месне 
заједнице „Вратарница“ одређује се дан, 
место и време одржавања избора, као и 
дан од када почињу да теку рокови за 
вршење изборних радњи. 
 Одлуку из става 1. овог члана 
доноси председник Скупштине Града 
Зајечара. 
 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
 I број: 013-459/2018 

 У Зајечару, 12.10.2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   
 
 На основу члана 59. став 7., члана 
60. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 
19/18), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној  12.10.2018. године, 
донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности  на Трећу измену 
Програма пословања Јавног 

комуналног предузећа "Tимок - 
одржавање" Зајечар за  2018. годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Трећу 
измену Програма пословања Јавног кому-
налног предузећа "Тимок - одржавање" 
Зајечар за 2018. годину, коју је усвојио 
Надзорни одбор овог Јавног комуналног 
предузећа. 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-208/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

 П Р Е Д С Е Д Н И К 
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 члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 12.10.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 

пословања Јавног предузећа за 
планирање, пројектовање, изградњу и 

надзор "Урбанизам и изградња" 
Зајечар за 2018. годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног предузећа за 
планирање, пројектовање, изградњу и 
надзор "Урбанизам и изградња" Зајечар 
за 2018. годину, који је усвојио 
привремени Надзорни одбор овог Јавног 
предузећа. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
 I број: 02-211/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

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

   
 

 На основу члана 61. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  12.10.2018. године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Посебан 
програм коришћења средстава из 
буџета Града Зајечара по основу 
субвенција Јавног предузећа за 

планирање, пројектовање, изградњу и 
надзор "Урбанизам и изградња" 

Зајечар за 2018. годину 
 
I 

 Даје се сагласност на Посебан 
програм коришћења средстава из буџета 
Града Зајечара по основу субвенција 
Јавног предузећа за планирање, пројекто-
вање, изградњу и надзор "Урбанизам и 
изградња" Зајечар за 2018. годину, који је 
усвојио привремени Надзорни одбор овог 
Јавног предузећа. 
 

II 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 I број: 02-212/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

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

   
 

 На основу члана чл. 69. ст. 1. тач. 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. 
Гласник РС“ бр. 15/16) 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, 36/17 и 19/18) 
Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној 12.10.2018. године доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ  

ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И 

НАДЗОР "УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА" 
ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНОВНИК УСЛУГА 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном преду-
зећу за планирање, пројектовање, изград-
њу и надзор "Урбанизам и изградња" 
Зајечар на Ценовник услуга који је усвојио 
привремени Надзорни одбор Јавног 
предузећа за планирање, пројектовање, 
изградњу и надзор "Урбанизам и 
изградња" Зајечар, под бројем У-5 од 
21.08.2018. године. 
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II 
 Ценовник услуга је саставни део 
овог Решења. 
 

III 
  Цене утврђене Ценовником из 
тачке I овог Решења обрачунате су без 
ПДВ-а, a примењиваће се од  дана 
објављивања у „Службеном листу Града 
Зајечара“. 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 

 
 

V 
 

 Решење доставити Јавном 
предузећу за планирање, пројектовање, 
изградњу и надзор "Урбанизам и 
изградња" Зајечар  у Зајечару и архиви. 
 
 
 I број: 02-213/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 

 
 
 
 
 
На основу члана 40. Статута Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и 

надзор „Урбанизам и изградња” Зајечар („Службени лист града Зајечара”, бр.20/18), привремени 
Надзорни одбор Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и 
изградња” Зајечар, на седници одржаној 21.08.2018.године, доноси: 
 
 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА” ЗАЈЕЧАР 
 

Овим ценовником утврђују се цене производа и услуга које ће се примењивати при 
обављању стручних послова за вршење делатности одређене чланом 12. Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња” 
Зајечар („Службени лист града Зајечара”, бр.47/17 и 24/18). 
 
 

I УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ 
 
I/1 Урбанистички пројекат 
 
Цена се утврђује по следећој формули: ПП x ВТ x НП x ........................... 50.000,00 дин. 
 

у којој је: ПП - површина обухвата плана /ha/ 
 ВТ - коефицијент величине територије 
 НП - коефицијент намене површина 
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почетна 
површина /ha/ 

ВТ - коефицијент 

величине територије 
 

намена површина 
НП - коефицијент 

намене површина 

до 0,6 
 

6  породично становање 2,0 

од 0,6 до 1,0 5  вишепородично становање 3,0 

од 1,0 до 2,0 4  мешовито становање 2,5 

од 2,0 до 3,5 3  приградско становање 1,5 

од 3,5 до 5,0 2  сеоско становање 1,5 

од 5,0 до 7,0 1,5  викенд насеље 1,0 

од 7,0 до 10,0 1  централне урбане и пословне зоне 6,5 

од 10,0 до 15,0 0,9  индустрија 5,5 

од 15,0 до 20,0 0,8  складишне и сервисне функције 3,5 

преко 20,0 0,7  посебне намене 5,5 

   јавно зеленило 1,5 

   спортско рекреативне површине 2,0 

   комуналне површине 2,5 
 

I/2 Пројекти парцелације и препарцелације 
 

Цена се утврђује по следећој формули: А x Кф x ........................................ 10.000,00 дин. 
. 

у којој је: А - збир почетних и новоформираних парцела 
 Кф - корекциони фактор 
 

Корекциони фактор се одређује у зависности од збира површина свих новоформираних парцела, 
површине постојеће парцеле, односно обухвата пројекта и то: 

површина обухвата /м²/ 
Кф - корекциони 

фактор 

до 300 1,2 

од 300 до 600 1,4 

од 600 до1.000 1,6 

од 1.000 до 10.000 2,0 

преко 10.000 3,0 
 

Напомена: У тако утврђену цену не улази цена израде катастарско-топографског плана и свих 
неопходних података Републичког геодетског завода. 
 

II ОСТАЛЕ УРБАНИСТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
 
Стручна мишљења, контроле, истраживања, израда програма и прописа и друго 
 
Цена се утврђује према утрошку времена где се за сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) 

за одговарајућу стручну спрему и квалификацију ангажованог извршиоца: 
 

а) одговорни урбаниста ............................................................. 2.400,00 дин 
б) урбаниста сарадник   ............................................................. 1.800,00 дин 
в) стручни сарадник ................................................................. 1.200,00 дин 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
III/1 Високоградња 
 
ИДР Идејно решење 

 

Цена се утврђује по следећој формули:           БРГП x 2 x ............................................ 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
 

Напомена: У зависности од степена сложености објекта могућа је корекција цене од 30% (увећање 
или умањење). 
 

ИДП Идејни пројекат 
 

Цена се утврђује по следећој формули:                    БРГП x Кф x ......................................... 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
 Кф - корекциони фактор 
 

Корекциони фактор се одређује у зависности од врсте објекта према намени, и то: 
 

врста објекта 
Кф - корекциони 

фактор 

помоћни објекат 5 

главни објекат 8 
 

Напомена: У тако утврђену цену улази израда комплетне пројектне документације за добијање 
Решења о одобрењу радова са подношењем захтева и праћењем истог кроз електронску процедуру али 
не и плаћање свих прописаних такси и накнада које наплаћују надлежни државни органи и имаоци јавних 
овлашћења. У зависности од степена сложености објекта могућа је корекција цене од 50% (увећање или 
умањење). 

ПГД Пројекат за грађевинску дозволу 
 

Цена се утврђује по следећој формули: БРГП x Кф x ...................................... 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
 Кф - корекциони фактор 

 
Корекциони фактор се одређује у зависности од категоризације објекта према намени и степену 

сложености, сходно Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС”, бр.22/15), и то: 
 

категоризација објекта 
Кф - корекциони 

фактор 

категорија А незахтевни 8 

категорија Б мање захтевни 12 

категорија В захтевни 19 
 

Напомена: У тако утврђену цену улази израда комплетне пројектне документације за добијање 
грађевинске дозволе са подношењем захтева и праћењем истог кроз електронску процедуру али не и 
плаћање свих прописаних такси и накнада које наплаћују надлежни државни органи и имаоци јавних 
овлашћења. 
 

ПИО Пројекат изведеног објекта 
 

Цена се утврђује по следећој формули: БРГП x Кф x ...................................... 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
 Кф - корекциони фактор 
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Корекциони фактор се одређује у зависности од категоризације објекта према намени и степену 
сложености, сходно Правилнику о класификацији објеката („Службени гласник РС”, бр.22/15), и то: 
 

категоризација објекта 
Кф - корекциони 

фактор 

категорија А незахтевни 3 

категорија Б мање захтевни 6 

категорија В захтевни 9 
 

Напомена: У тако утврђену цену улази израда комплетне пројектне документације с тим да је у 
зависности од степена сложености објекта могућа корекција цене од 50% (увећање или умањење). 
 

III/2 Нискоградња 
 

Цена се утврђује по следећој формули: БРГП x Кф x ...................................... 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина /м²/ 
 Кф - корекциони фактор 
 

Корекциони фактор се одређује у зависности од врсте и степена сложености радова, и то: 

радови 
Кф - корекциони 

фактор 

путни правци 0,5 

асфалтирање неасфалтираних улица 1 

пресвлачење улица 1 

изградња нових улица 2 

уређење тротоара 1,5 

партерно уређење слободних површи 2 
 

Напомена: У зависности од степена сложености објекта и категорије истог могућа је корекција цене 
од 30% (увећање или умањење). 
 

Пројектовање инсталација водоводних линија, кишне и фекалне канализације 
 

Цена се утврђује на 3% од инвестиционе вредности дате инсталације. 
 

Пројектовање саобраћајне сигнализације и опреме 
 

Цена се утврђује на 15% од вредности пројекта за грађевинску дозволу предметне саобраћајнице, 
при чему не може бити мања од 20.000,00 динара. 
 

IV ОСТАЛЕ ПРОЈЕКТАНТСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

IV/1 Извештај о затеченом стању објекта 
 

Цена се утврђује по следећој формули: БРГП x .............................................. 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
 

Напомена: У зависности од степена сложености објекта могућа је корекција цене од 30% (увећање 
или умањење). 
 
 

IV/2 Технички опис са предмером и предрачуном радова 
 

Цена се утврђује по следећој формули: БРГП x 0,5 ........................................ 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
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Напомена: У зависности од степена сложености објекта могућа је корекција цене од 30% (увећање 
или умањење). 
 
 

IV/3 Техничка контрола пројеката 
 

Цена се утврђује у распону од 5% до 10% од одређене вредности делова пројеката, у зависности од 
сложености објеката, као и од броја делова пројеката за које је потребна техничка контрола, односно од 
броја стручног кадра који учествује у истој. 
 
 

IV/4 Стручни надзор над изградњом објеката 
 

Цена се утврђује на 2,5% од одређене вредности инвестиције, при чему је могућа корекција до 30% 
(увећање) а у зависности од времена градње и удаљености његове локације, као и целокупности 
поверених послова на предметном објекту. 
 
 

IV/5 Пројектантски надзор над изградњом објеката 
 

Цена се утврђује на 15% од одређене укупне вредности пројекта или према утрошку времена где се 
за сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) за одговарајућу стручну спрему и квалификацију 
ангажованог извршиоца. 
 

 
IV/6 Технички преглед објеката 

 

Цена се утврђује по следећој формули: БРГП x ............................................... 120,00 дин. 
. 

у којој је: БРГП - бруто развијена грађевинска површина објекта /м²/ 
 

Напомена: У зависности од степена сложености објекта могућа је корекција цене од 30% (увећање 
или умањење). 
 
 

IV/7 Стручна мишљења, контроле, истраживања, израда програма и прописа и друго 
 

Цена се утврђује према утрошку времена где се за сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) 
за одговарајућу стручну спрему и квалификацију ангажованог извршиоца: 

 

 а) одговорни пројектант .......................................................... 2.400,00 дин 
 б) пројектант сарадник .......................................................... 1.800,00 дин 
 в) стручни сарадник .......................................................... 1.200,00 дин 

 
V УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

 

V/1 Обрачун накнаде за прекопавање путева и површина јавне намене 
 

Цена се утврђује према утрошку времена где се за сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) 
за одговарајућу стручну спрему и квалификацију ангажованог извршиоца: 

 

 а) одговорни пројектант .......................................................... 2.400,00 дин 
 б) пројектант сарадник .......................................................... 1.800,00 дин 
 в) стручни сарадник .......................................................... 1.200,00 дин 

 

V/2 Преглед терена и скицирање односно крокирање истог за потребе издавања 
сагласности и техничких услова или за потребе израде техничке документације 

 

Цена се утврђује према утрошку времена где се за сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) 
за одговарајућу стручну спрему и квалификацију ангажованог извршиоца: 

 

 а) одговорни пројектант .......................................................... 2.400,00 дин 
 б) пројектант сарадник .......................................................... 1.800,00 дин 
 в) стручни сарадник .......................................................... 1.200,00 дин 
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V/3 Издавање сагласности и техничких услова 
 

▪ за укрштање и паралелно вођење разних водова и инфраструктурних система са јавним 
путем, 

▪ за постављање/уклањање натписа (рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовито 
или звучно обавештавање или оглашавање и друго) на јавном путу односно поред тог пута, 

▪ за изградњу односно реконструкцију прикључка на јавни пут. 
 

Цена се утврђује према издатој сагласности и условима: ............................................... 5.000,00 дин 
 
 

V/4 Стручни надзор над извршењем Програма одржавања и заштите јавних путева 
 

Цена се утврђује према утрошку времена где се за сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) 
за одговарајућу стручну спрему и квалификацију ангажованог извршиоца: 

 

 а) одговорни пројектант .......................................................... 2.400,00 дин 
 б) пројектант сарадник .......................................................... 1.800,00 дин 
 в) стручни сарадник .......................................................... 1.200,00 дин 

 
 
VI ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 

 

Радови на редовном одржавању путева 
 

Цена се утврђује према Ценовнику радова на редовном одржавању путева Јавног предузећа 
„Путеви Србије” VIII бр.953-6185 од 27.04.2012.године. 

 

Напомена: У зависности од специфичности и степена сложености радова као и времена извршења 
и удаљености локације могућа је корекција цене до 30% (увећање). 
 

VII „ЦЕОП” 
 

Спровођење кроз електронску процедуру 
 

Цена се утврђује по послатом захтеву: .......................................................... 6.000,00 дин 
 

Напомена: У тако утврђену цену не улази плаћање свих прописаних такси и накнада за коришћење 
система за електронско подношење пријава или услуга за издавање решења и одобрења које наплаћују 
надлежни државни органи. 
 

VIII ОСТАЛЕ УСЛУГЕ 
 

VIII/1 Штампање техничких цртежа и текстуалне документације 
 

Цена се утврђује према следећој табели: 
 

величина папира монохром /дин/ колор /дин/ 

А0 260 520 

А1 140 350 

А2 80 220 

А3 50 150 

А4 25 80 

по м² 250 500 
 
 

VIII/2 Услуге склапања техничких цртежа 
 

Цена се утврђује по дужном метру: ............................................................... 25,00 дин 
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За све непредвиђене врсте производа и услуга цена се утврђује према утрошку времена где се за 
сваки сат обрачунава вредност норме часа (НЧ) за одговарајућу стручну спрему и квалификацију 
ангажованог извршиоца: 

 

 а) одговорни пројектант .......................................................... 2.400,00 дин 
 б) пројектант сарадник .......................................................... 1.800,00 дин 
 в) стручни сарадник .......................................................... 1.200,00 дин 

 
Наведене цене су дате без обрачунатог ПДВ-а. 

 
Овај ценовник ступа на снагу и примењује се од дана добијања сагласности од стране 

Оснивача. 
 
Број: У-5 
У Зајечару, 21.08.2018.године 
 

ПРИВРЕМЕНИ НАДЗОРНИ ОДБОР 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 

„УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА” ЗАЈЕЧАР 
 

Председник 
Привременог Надзорног одбора 

Жикица Недељковић, с.р. 
 
 
На основу члана чл. 69. ст.1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 
15/16), члана 28. став 2. а у вези са чланом 2. став 3. тачка 3. Закона о комуналним де-
латностима (“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, 
36/17 и 19/18) Скупштина Града Зајечара на седници одржаној 12.10.2018. године 
доноси 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНО-СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ НА ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару да, у складу са коефицијентима 
из тачке I Решења, I број: 38-2/2016 од 13.10.2016. године,  цену топлотне енергије за 
грејну сезону 2018/2019. године утврди у следећем износу:  

 
Тарифне групе 

(ТР) 

 
Начин мерења 

Тарифни елементи (Те) 

Те1 Енергија Те2 
Површина/инста

лисана снага 

Те3 ЗБИРНА 
ТАРИФА 

 

Тр1-
“Стамбени 
простор“ 

Тм1-заједнички мерач 5,58 (дин/кWh)   39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 

Тм2-уређај за расподелу 
трошкова топлотне енергије 
са заједничког мерног места 

5,58 (дин/кWh)   39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

 
 

Тмпс-наплата према 
јединици грејне површине(по 
месецу,свих 12 месеци) 

65,10 (дин/m²) 39,00 (дин/m²) 
287,00 (дин/кW) 

104,10(дин/m²) 
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Тр2-
“Пословни 
простор“ 

Тм3-заједнички мерач 6,98 (дин/кWh)   48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

 

Тм4-уређај за расподелу 
трошкова топлотне енергије 
са заједничког мерног места 

6,98 (дин/кWh)   48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

 
 

Тмпп-наплата према 
јединици грејне површине(по 
месецу,свих 12 месеци) 

81,38 
(дин/m²) 

48,75 (дин/m²) 
358,75 (дин/кW) 

130,13(дин/m²) 

 
II 

 Све утврђене цене из тачке I овог Решења обрачунате су без ПДВ-а, a 
примењиваће се од дана објављивања у  „Службеном листу Града Зајечара“. 
 

III 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 

IV 
 Решење доставити ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару и архиви. 
 
 I број: 02-214/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 
 

 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016-
др. закон и 47/2018) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, је на седници 
одржаној 12.10.2018.године,  донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o измени Решења о именовању 
председника и чланова Надзорног 

одбора Јавног  комунално-стамбеног 
предузећа "Зајечар" Зајечар 

 
I  

  
 У Решењу о именовању  председ-
ника и чланова Надзорног одбора Јавног  
комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" 
Зајечар, I бр. 02-317/2017 од 28.11.2017. 

године (“Службени лист града Зајечара”, 
бр. 43/17) у ставу  I, алинеја 2. тач. 2. 
мења се и гласи:  
 „2. Велибор Ристић, дипломирани 
грађевински инжењер из Зајечара, 
представник запослених.” 
  

II  
 
  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

III 
 

 Решење доставити именованим, 
Јавном комунално-стамбеном предузећу 
"Зајечар"  Зајечар и архиви. 

  
 

 I бр.02-215/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 52. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник 
РС“ бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9., а 
у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - 
др.закон и 47/18) 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, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној дана 12.10.2018. године, донела  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО 
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ ИВАН ЖИКИЋ, 
магистар економских наука из Зајечара, 
за вршиоца дужности директора Јавног 
комунално стамбеног предузећа „Заје-
чар“ Зајечар, на период од шест месеци. 
 

II 
 

 Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 52. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16) 
прописано је да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведе-
ном јавном конкурсу, а ставом 2. истог 
члана прописано је да период обављања 
функције вршиоца дужности директора не 
може бити дужи од једне године. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 

101/16 - др.закон и 47/18) прописано је да 
скупштина општине, 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, а чланом 
66. став 3. истог Закона је прописано да 
се одредбе овог Закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“ бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18) 
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. 
 Иван Жикић, магистар економских 
наука из Зајечара, је Решењем Скупштине 
града Зајечара I бр. 02-354/14 од 
26.06.2014. године, именован за 
директора Јавног комунално стамбеног 
предузећа  „Зајечар“ Зајечар, на период 
од четири године. 
 Имајући у виду да je мандат дирек-
тора овог Предузећа истекао, указала се 
потреба за именовањем лица које ће 
обављати функцију вршиоца дужности 
директора овог Предузећа, до именовања 
директора по спроведеном јавном 
конкурсу, у складу са одредбом члана 52. 
став 1. Закона о јавним предузећима. 
 Иван Жикић је рођен 18. јануара 
1974. године у Зајечару. Дипломирао је на 
Економском факултету у Нишу 2000. 
године. Исте године је засновао радни 
однос код РТБ Бор - Фабрика каблова 
Зајечар, у којој је радио као шеф продаје. 
Од јула 2007. године до краја августа 2011. 
године био је власник и директор ДОО 
„GoldTec“, фирме која се бавила 
трговином. Од јула 2011. године до 
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априла 2013. године радио је у 
Апотекарској установи Бор, на месту 
начелника фармакоекономске делатности 
и заменика генералног директора, а краће 
време радио је у Специјалној болници за 
рехабилитацију „Гамзиград“ у Гамзиград-
ској бањи. У периоду од 4 године, почев 
од 26.06.2014. године, успешно је 
обављао функцију директора Јавног кому-
нално стамбеног предузећа „Заје-
чар“ Зајечар. 
 За преко 15 година рада обављао 
је веома сложене и одговорне послове из 
области економије, финансија и 
менаџмента, углавном на руководећим 
радним местима. Магистрирао је на 
Економском факултету у Нишу 2008. 
године и стекао звање магистра 
економских наука. 
 У складу са наведеним, Градско 
веће града Зајечара је утврдило Предлог 
Решења о именовању Ивана Жикића, 
магистра економских наука из Зајечара, 
за вршиоца дужности директора Јавног 
комунално стамбеног предузећа 
„Зајечар“ Зајечар и на основу члана 39. 
став. 1. тачка 10. Статута града Зајечара, 
предлаже Скупштини Града да исто 
размотри и усвоји. 
  
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема истог. 
 Решење доставити именованом, 
Јавном комунално стамбеном предузећу  
„Зајечар“ Зајечар и архиви Градске управе 
града Зајечара. 
 
I број: 02 - 216/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 На основу члана 18. 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 39. став  2. тачка 
5. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 13/16 и 30/16 - испр.) и чланa 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, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 12.10.2018. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ НАРОДНО 
ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ функције 
вршиоца дужности директора Установе 
Народно позориште Тимочке Крајине – 
Центар за културу “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару, Владимир Ђуричић, дипл. 
економиста. 
 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 18. Закона о јавним 
службама прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 39. став 1. Закона о 
култури прописано је да дужност 
директора установе престаје истеком 
мандата и разрешењем, а ставом 2. тачка 
5. да ће оснивач установе разрешити 
директора пре истека мандата: 5) из 
других разлога утврђених законом или 
статутом установе. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је, 
између осталог, да Скупштина града, у 
складу са законом именује и разрешава 
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директоре јавних предузећа, установа, 
организација и служби, чији је оснивач, у 
складу са законом. 
 Скупштина града Зајечара, донела 
је Одлуку о оснивању Установе Народно 
позориште Тимочке Крајине – Центар за 
културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 46/17 и 
47/17), у којој је, у члану 17. прописано да 
ће до именовања директора, послове 
директора Установе обављати и вршити 
његова овлашћења, вршилац дужности 
директора, Владимир Ђуричић, дипл. 
економиста,   најдуже једну годину. 
 Расписивањем конкурса за избор 
директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару и 
спровођењем прописане процедуре за 
именовање директора Установе, стекли су 
се услови за разрешење вршиоца 
дужности директора. 
 На основу наведеног, Градско веће 
града Зајечара је утврдило предлог  
Решења о разрешењу вршиоца дужности 
директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару и 
предлаже Скупштини града Зајечара да 
донесе решење као у диспозитиву.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште.  
 Решење доставити: именованом, 
Установи Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
 
I број: 02-217/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                       

ПРЕДСЕДНИК 
                Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 18. 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 34. став 2. и 
члана 35. став 9. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.)  и чланa 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, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара,на седници 
одржаној 12.10.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

УСТАНОВЕ  НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 
ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА 

КУЛТУРУ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
         Владимир Ђуричић, дипл. еконо-
миста,  ИМЕНУЈЕ СЕ за директора 
Установе Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, на период од 
четири године. 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 18. Закона о јавним 
службама прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 34. став 2.  Закона о 
култури, прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач.  
 Чланом 35. истог закона, 
прописано је да се директор установе чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе, 
именује на основу претходно спроведеног 
јавног конкурса, на период од четири 
године и да може бити поново именован, 
као и процедура расписивања и спрово-
ђења конкурса за избор директора устано-
ве, коју спроводи Управни одбор установе. 
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 Ставом 8. истог члана, прописано 
је да Управни одбор установе обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају 
услове из конкурса и у року од 30 дана од 
дана завршетка јавног конкурса доставља 
оснивачу образложени предлог листе 
кандидата (у даљем тексту: Листа). Листа 
садржи мишљење управног одбора о 
стручним и организационим способ-
ностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору, а чланом 9. истог 
члана, да оснивач именује директора 
установе са Листе. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач, у складу са 
законом. 
 По расписивању конкурса за избор 
директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару и 
спровођењу процедуре прописане 
Законом и Статутом, Управни одбор 
Установе сачинио је Предлог листе 
кандидата у којој је констатовано да је 
само једно лице поднело кандидатуру за 
директора Установе, и то тренутни в.д. 
директора Владимир Ђуричић, као и да је 
поднета документација потпуна и 
благовремена и да кандидат испуњава 
услове конкурса.  
 Са наведеним кандидатом, 
чланови Управног одбора Установе 
обавили су разговор  дана 25.09.2018. 
године и донели Мишљење да Владимир 
Ђуричић има неопходна знања, 
квалификације и искуства  за вршење 
функције директора, као и и да је Програм 
рада, који је образложио, добар. С тога је 
Управни одбор Установе доставио 
Оснивачу писани Предлог да се за  
директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару именује 
Владимир Ђуричић. 

 Владимир Ђуричић је рођен 1961. 
године у Кладову.  Основну школу и 
гимназију Владимир Ђуричић је завршио 
у Неготину, први степен Правног 
факултета завршио је на Нишком 
универзитету где је стекао звање Правник, 
а уз рад је завршио и Факултет за 
трговину и банкарство БК Универзитета и 
стекао звање дипломирани економиста. 
Највећи део радног века провео је у 
Неготину  и Зајечару  на пословима у 
области културе и информисања. За свој 
рад је више пута награђиван, између 
осталих и Септембарском наградом СО 
Неготин.  
 Каријеру је започео 1987. године 
као новинар, а потом као директор Дома 
културе Стеван Мокрањац у Неготину. Од 
2005. године прелази у Зајечар где 
обавља функцију саветника градоначел-
ника за културу и медије а потом је 
именован за управника Позоришта Зоран 
Радмиловић у Зајечару, све до 2013. 
године. У том периоду је вршио и фунцију 
директора Фестивала Дани Зорана 
Радмиловића. Данас ради на месту 
вршиоца дужности Установе Народно 
позориште Тимочке Крајине – Центар за 
културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару. 
 На основу напред наведеног, 
Градско веће града Зајечара је 
разматрало и утврдило предлог решења 
да се Владимир Ђуричић именује за 
директора Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару и 
предлаже Скупштини града Зајечара да 
донесе Решење о именовању директора 
Установе Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, као у Предлогу. 
     
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште.  
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 Решење доставити: именованом, 
Установи Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I број: 02-218/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. 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, 
101/16 - др. закон и 47/18),  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, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 12.10.2018. године,  
доноси  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА 
СТАТУТ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
„ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 

 
I 

 
 Даје се сагласност на Статут 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар 01 бр. 630-512 од 16.08.2018. 
године, који је донет на седници Управног 
одбора Историјског архива „Тимочка 
крајина“ Зајечар одлуком 01 бр. 630-517 
од 16.08.2018. године. 
 
 
 
 

II 
  
 Ово решење објавити у 
„Службеном  листу града Зајечара”. 
 
I бр. 02-219/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 20. 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, 36/17 и 
19/18), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12.10.2018. године,  
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
      О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА РАДНУ 

2017/2018. ГОДИНУ 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о 
реализацији годишњег плана рада 
Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар 
септембар 2017. – август 2018. годину, 
бр.6020 од 29.08.2018.године, који је 
усвојио Управни одбор Установе Одлуком 
број 6465 од 12.09.2018. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-220/2018 
У Зајечару, дана 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 18. 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, 36/17 и 
19/18), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12.10.2018. године,  
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ 
УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 

РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе 
„Ђулићи“ Зајечар за радну годину 
2018/2019. годину, бр.6071 од 30.08.2018. 
године, који је усвојио Управни одбор 
Установе Одлуком број 6469 од 
12.09.2018. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-221/2018 
У Зајечару, дана 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
1/2008, 3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 
56/2013, 22/2014, 8/2016, 36/2017 и 
19/2018), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12.10.2018. године,  
донeла је  
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ 
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2018. 

ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу 
измену и допуну Финансијског плана 
Центра за социјални рад „Зајечар“ у 
Зајечару за 2018. годину број 551-1999 од 
31.07.2018. године, коју је усвојио Управни 
одбор Центра за социјални рад 
„Зајечар“ у Зајечару Одлуком број: 551-
1988, на седници одржаној дана 
02.08.2018. године. 
 

II  
 
 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-222/2018 
У Зајечару, дана 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

   
 
 На основу члана 115. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18),Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
12.10.2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА  

ОДБОРА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
СЕЛА 

 
 Рајану Јовановићу, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ члана Одбора за развој 
пољопривреде и села, због подношења 
оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 115. Статута града 
Зајечара прописано је да у вршењу 
послова из своје надлежности Град 
доноси одлуке, пословнике и правилнике 
као опште акте и наредбе, упутства, ре-
шења, закључке, препоруке, итд., као 
појединачне акте. 
  
 Рајан Јовановић изабран је за 
члана Одбора за развој пољопривреде и 
села Решењем Скупштине града Зајечара 
I број: 02-161/2017 од 15.06.2017. године. 
 Рајан Јовановић поднео је писану 
оставку на функцију члана Одбора за 
развој пољопривреде и села дана 
27.09.2018. године. Скупштина града 
Зајечара је на својој 19. седници одржаној 
дана 12.10.2018. године констатовала да 
је Рајану Јовановићу, престао мандат 
члана Одбора за развој пољопривреде и 
села, због подношења оставке. 
 
 Имајући у виду 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, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-210/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 56. став 6. Закона 
о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина града Зајечара, на 
основу Извештаја Верификационог 
одбора о избору одборника, на седници 
одржаној 12.10.2018. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику 
Скупштине града Зајечара, и то: 
 

1. Дијани Миљковић 
 

Члан 2. 
 

 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у “Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број: 011-52/2018 
У Зајечару, 12.10.2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 50. став 4. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. глсник РС“ бр. 
29/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. 
закон и 47/2018) и  члана  66. став 6. 
Пословника Скупштине Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, 1/08,13/09, 9/11, 
30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 12.10.2018. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Александру 
Петровићу престала функција члана Град-
ског већа града Зајечара са 20.09.2018. 
године, због подношења оставке. 
 Александар Петровић остаје на 
дужности и врши текуће послове до 
избора новог члана Градског већа Града 
Зајечара. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Александар Петровић поднео је 
оставку на функцију члана Градског већа 
Града Зајечара дана 20.09.2018.  године. 
 Чланом 50. став 4. Закона о локал-
ној самоуправи је прописано да о поднетој 
оставци председника општине, заменика 
председника општине или члана општин-
ског већа, председник скупштине општине 
обавештава одборнике на почетку прве 
наредне седнице скупштине општине. 
 Чланом 66. став 6. Пословника 
Скупштине Града Зајечара прописано је 
да ако члан Градског већа поднесе остав-
ку, на првој наредној седници Скупштине, 
без отварања претреса, утврђује се да је 
члану Градског већа престала функција 
даном подношења оставке, а ставом 7. 
истог члана наведеног Пословника 
прописано је да члан Градског већа коме 

је утврђен престанак функције због 
подношења оставке, остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог 
члана Градског већа.  
  
 Председник Скупштине града 
Зајечара је, сходно наведеној законској 
одредби, на почетку 19. седнице 
Скупштине града Зајечара, одржане дана 
12.10.2018. године, обавестио одборнике 
да је Александар Петровић поднео 
оставку на функцију члана Градског већа 
града Зајечара дана 20.09.2018. године, 
након чега је Скупштина, сагласно 
Пословнику Скупштине, утврдила да је 
Александру Петровићу престала функција 
члана Градског већа града Зајечара. 
 Имајући у виду све напред наведе-
но, донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО 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, 
Одељењу за финансије Градске управе 
Града Зајечара, служби за људске 
ресурсе и архиви. 
 
 I број: 02-209/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 45. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон 
и 47/18) и члана 39.тачка 13. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
12.10.2018. године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 Лука Војводић, маст. инж. архи-
тектуре, бира се за члана Градског већа 
Града Зајечара за праћење и реализацију 
пројеката финансираних 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 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 
47/18),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.У ставу 2. истог члана, 
прописано је да кандидате за општинско 
веће предлаже кандидат за председника 
општине.Члан 66. став 4. 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 
 Чланом 39.тачка.13 Статута Града 
Зајечара,прописано је да Скупштина 
града бира, на предлог кандидата за 
градоначелника, чланове Градског већа.  
 Образложени предлог за избор 
Луке Војводића за члана  Градског већа 
Града Зајечара, поднео је градоначелник 
Бошко Ничић. 
 Лука Војводић је рођен 03.06.1989. 
године у Зајечару. Основну школу и 
гимназију је завршио у Зајечару. Завршио 
је основне академске студије на 
Архитектонском факултету Универзитета у 
Београду, а затим и мастер студије 
2015.године, на истом Факултету.  
 
 

 У периоду од фебруара 2017. 
године, до априла 2018.године, радио је у 
Привредном друштву ”HOME PLAN” 
Д.О.О. Београд, на позицији асистента 
одговорног пројектанта. Говори енглески 
језик, а има и основни ниво познавања 
француског језика. Креативан је и вешт у 
комуникацији и преговарању. Одлично 
функционише у оквиру тима, али има и 
добру способност самосталног извршава-
ња задатака. Поседује знање за рад на 
рачунару.  
 Скупштина Града Зајечара размат-
рала је овај предлог и већином од укупног 
броја одборника, на начин утврђен 
Пословником, одлучила као у диспози-
тиву. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: 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 02-223/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 115. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18),Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
12.10.2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА  

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, 
НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА 

 
Жељку Антијевићу, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ 
члана Комисије за избор и именовања, 
награде и признања Скупштине града 
Зајечара. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 115. Статута града 
Зајечара прописано је да у вршењу 
послова из своје надлежности Град 
доноси одлуке, пословнике и правилнике 
као опште акте и наредбе, упутства, ре-
шења, закључке, препоруке, итд., као 
појединачне акте. 
 Жељко Антијевић изабран је за 
члана Комисије за избор и именовања, 
награде и признања Скупштине града 
Зајечара Решењем Скупштине града 
Зајечара I број: 02-167/2017 од 15.06.2017. 
године. 
 Жељко Антијевић поднео је писану 
оставку на функцију члана Комисије за 
избор и именовања, награде и признања 

Скупштине града Зајечара, дана 
30.08.2018. године. Скупштина града 
Зајечара је на својој 19. седници одржаној 
дана 12.10.2018. године констатовала да 
је Жељку Антијевићу престао мандат 
члана Комисије за избор и именовања, 
награде и признања Скупштине града 
Зајечара, због подношења оставке. 
 
 Имајући у виду 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, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-224/2018 
 У Зајечару, 12.10.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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