
 
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 
04.05.2018. године, доноси  
 

 
О Д Л У К У 

О ДРУГОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ 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) 2.444.079.767,97 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 2.402.772.421,40 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5) 41.307.346,57 

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 41.307.346,57 

Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА  

Примања од продаје финансијске имовине (921) / 

Примања од задуживања (911) / 

Неутрошена средства из предходних година 13.389.153,43 

Издаци за отплату главнице дуга (611) 54.696.500,00 

НЕТО ФИНАСИРАЊЕ -41.307.346,57 

 
 
 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 2.444.079.767,97 

1. Порески приходи 71 962.405.000,00 

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

711 649.000.000,00 
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    1.2. Самодопринос    711180 / 

    1.3. Порез на имовину 713 189.550.000,00 

    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: 

74 172.727.985,86 

3. Донације 731 + 732 62.086.983,00 

4. Трансфери 733 977.056.799,11 

5. Примања од продаје нефинасијске имовине 8 263.260.000,00 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

4+5 2.402.772.421,40 

1. Текући расходи 4 2.051.927.411,46 

   1.1. Расходи за запослене 41 436.305.494,00 

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 825.690.920,02 

   1.3. Отплата камата 44 60.273.117,00 

   1.4. Субвенције 45 119.000.000,00 

   1.5. Социјална заштита из буџета 47 52.417.379,67 

   1.6. Остали расходи 48 + 49 207.599.004,66 

2. Трансфери 463 264.950.739,11 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 350.845.009,94 

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 админис-

трацији 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 средста-
ва 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 коришће-
ње 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 сред-
става морају одговарати апропријацији 
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-Градоначел-
ника.  

Обавезе преузете у 2017. години и 
ранијих година у складу са одобреним 
апропријацијама у тој години, а неизвр-
шене 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 пре-
носи у 2018. годину, рачуна се по фор-
мули: одобрена апропријација за 2018. го-
дину-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 проце-
дуре 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 консоли-
дованог 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 буџет-
ских средстава извршавају се сразмерно 
оствареним примањима буџета. 

Уколико се у току године приходи и 
примања остварују испод планираног 
износа, расходи и издаци буџета 
извршаваће се по приоритетима и то: за 
обавезе утврђене законским прописима 
на постојећем нивоу и за покриће 
минималних сталних трошкова неопход-
них за несметано  функционисање корис-
ника буџетских средстава. 

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

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. 
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 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 
захтева 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 примањи-
ма 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 уплаће-
ни, 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. 
                                                      

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. 
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 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. Преусме-
равање 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 одговара-
јуће апропријације за извршавање расхо-
да и издатака из свих извора финансира-
ња 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 Градона-
челник. 
 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. 

 
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 елемен-
тарних непогода,  као и у случају уговара-
ња донација, чији износи нису могли бити 
познати у поступку доношења ове Одлуке, 
одељење за финансије, на основу тог 
акта отвара одговарајуће апропријације за 
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извршавање расхода по том основу, у 
складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему. 
 

Члан 33. 
 

Новчана средства буџета града, 
директних и индиректних корисника сред-
става 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 рачу-
на 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 консолидо-
ваном 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 
обрачунату исправку вредности нефинан-
сијске имовине исказују на терет капита-
ла, 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. 
годину уплате на уплатни рачун 840-
745143843-44 Део добити јавног 
предузећа, 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. 
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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 – 150/2018 
У Зајечару 04.05.2018. 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 пољоприв-

реде 
3. Буџетски фонд за подстицај рађања 

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

не “Зоран Радмиловић”-у ликвидацији 
7. Народно позориште Тимочке Крајине-

Центар за културу  „Зоран Радмило-
вић“ 

8. Историјски Архив 
 

9. Матична библиотека “Светозар Марко-
вић” 

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 
 

   

 
На основу члана 79. и члана 92. 

Закона о буџетском систему („Сл. Гласник 
РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13-исп, 108/13, 142/14, 
68/15-др.закон, 103/15, 99/16 и 113/17), 
члана 32. став 1. тачка 2. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ 
број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-
др.закон) Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној дана 04.05.2018. године 
доноси  
 

 
ОДЛУКУ 

 О АНГАЖОВАЊУ  ЕКСТЕРНОГ 
РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 

РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА  
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. 

ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 
 

Град Зајечар ће ангажовати 
екстерног ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Зајечара за 2017. годину. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном 

објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 

 
 

I број 011-32/2018 
Зајечар, 04.05.2018. године 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р.  
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Скупштина града Зајечара, на 

седници одржаној 04.05.2018. године, на 
основу члана 142. став 4. Закона о спорту 
(„Службени гласник РС“, бр.10/16) и 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 ), донела је  

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Програма развоја спорта 
града Зајечара  за период од 2016. до 

2018. године са Акционим планом 
  

Члан 1. 
 

 Усваја се Програм развоја спорта 
града Зајечара  за период од 2016. до 
2018. године са Акционим планом. 

  

Члан 2. 
  

Програм развоја спорта града 
Зајечара  за период од 2016. до 2018. 
године са Акционим планом, саставни је 
део ове Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број: 011- 33/2018 
У Зајечару, 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕДЛОГ 
 ПРОГРАМA РАЗВОЈА СПОРТА  ГРАДА 

 
ЗАЈЕЧАРА  за период 2016-2018.  године 

 
СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 

 
 
 
 
 
 
 



04. МАЈ 2018.  SLU@BENI LIST БРОЈ 24  СТРАНА 87 

 

Садржај 
 

1. УВОД 
 1.1. Улога спорта у друштву 
 1.2. Спорт – дефиниција појмова 
 1.3  Основни правци Програма развоја спорта у Зајечару 
 1.4  Историја спорта у Зајечару 
 1.5. Правни оквир 
 

2. ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 2.1. Визија 
 2.2. Мисија 
 2.3  Циљ Програма развоја спорта града Зајечара 
 2.4  Процес израде Програма развоја спорта 
 

3. АНАЛИЗА СТАЊА 
 

 3.1. Основни географски и демографски подаци о граду Зајечару 
 3.2  Образовни капацитети 
 3.3. Општи подаци о спорту у Зајечару 
 3.4. Спортски савез града Зајечара и клубови 
  3.4.1 Спортски савез-историјат, делатност 
  3.4.2 Чланство у спортским клубовима 
  3.4.3 Спортски објекти и терени 
 3.5 . Анализа стања спорта у граду Зајечару - SWOT анализа 
 3.6   Кадрови у врхунском и квалитетном спорту 
 3.7  Финансирање спорта 
 3.8  Здравствена заштита спотриста 
 3.9  Спорт у руралним срединама 
 3.10 Спорт и туризам 
 3.11 Учешће жена у спорту 
 
4. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
5. АКЦИОНИ ПЛАН РАЗВОЈА СПОРТА У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2018. Годину (Прилог) 
 

 
 
 



88 СТРАНА   БРОЈ 24 SLU@BENI LIST 04. МАЈ 2018.  

 
1.УВОД 

 
 

 
1.1 Улога спорта у друштву 
 

Спорт има кључну улогу у модерном друштву кроз допринос социјалној кохезији, 
превазилажењу предрасуда, повећању позитивног утицаја на јавно мњење и ширење 
етичких и општих принципа који се кроз њега преносе. Грађани могу учестовати у 
спорту као пасивни посматрачи тј. гледаоци и љубитељи спорта или као непосредни 
учесници у спортским активностима, што јесте и најважнији циљ Стратегије развоја 
спорта у Србији. Спорт повезује појединце, породице, заједнице, регионе и целокупни 
народ. Посебан значај спорта истиче се у чињеници да се његов позитиван ефекат 
огледа кроз призму више сфера. Спорт омогућава човеку да развија своје потенцијале 
и могућности до максимума,  да оствари своје биће на лествици најслободнијег и 
најузвишенијег постојања. Кроз спорт људи испољавају најбоље људске особине које 
долазе до посебног изражаја: лојалност, толеранција, другарство, тимски рад, 
посвећеност и упорност. Навике за бављењем спортском рекреацијом произилазе из 
начина живота и потреба, али и из породице, школе, друштва и спортске традиције. 
Све је већи број развијених земаља које препознају значај физичке активности као 
кључног фактора у борби за здравље, а које је много економичније од лечења 
класичном медицином. Осим тога, важно је истаћи да је бављење спортом моћно 
средство превенције ризичних понашања младих, као и значајно оружје у сузбијању 
малолетничке делинквенције. Узроци ризичног понашања могу бити бројни, али неки од 
њих, попут недостатка самопоуздања, самодисциплине и недостатак релевантних 
узора у друштву, могу бити кориговани у великој мери кроз програм укључивања 
младих у спортске активности. 
 Тимски дух, фер такмичење, сарадња, толеранција и солидарност чине систем 
социјалних вредности на којима почивају принципи спорта, што је такође потврђено и у 
Резолуцији Европског парламента о развоју и спорту (Resolution on Development and 
Sport), из 2005. године. Последњих година у свету и код нас у систему спорта све већа 
пажња се поклања конструисању што оптималнијег модела функционисања 
управљања, с обзиром да се још увек управљање базира на интиутивним и 
традиционалним искуствима, али уз веће уважавање и континуирану примену научних 
сазнања, као и кибернетичког мишљења у управљању. Бављење спортом може 
оснажити децу и младе, не само са аспекта физичког здравља, већ и када је реч о 
психосоцијалном развоју, јачању самопоштовања, развоју одговорности, истрајности и 
сарадничких вештина, усвајању позитивних вредности и бољем школском успеху. Осим 
тога, бављење спортом представља важно средство превенције ризичних понашања 
младих, попут пушења, злоупотребе алкохола и дрога, и малолетничке деликвенције. 
Ангажовање у спорту може кориговати факторе који доприносе деликвентном 
понашању младих, као што су недостатак позитивних узора, недостатак 
самодисциплине и досада. На нивоу локалне заједнице и друштва у целини, спорт 
може значајно допринети промоцији здравља и превенцији хроничних незаразних 
болести, развоју образовања деце и младих, родној равноправности и оснаживању 
жена, може подстаћи инклузију и благостање особа са инвалидитетом, и бити важан 
фактор у превенцији конфликата и изградњи мира.* 
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1.2 Спорт – дефиниција појмова 

 

Спорт је термин који у свету и код нaс подрaзумева физичку aктивност у смислу игре и 
зaбaве, а коју људи изводе из такмичарских разлога. У литерaтури се могу пронaћи 
рaзличите дефиниције спортa, међу којимa се последњих годинa достa употребљaвa 
онa по којој је спорт облaст културе чији предмет aнaлизе предстaвљaју људско 
кретaње, кaо и њиме и због (његa) створенa мaтеријaлнa и духовнa добрa. Кaо 
својеврстaн облик људског ствaрaлaштвa, културе односно њеног сегментa физичке 
културе, спорт је усмерен  кa постизaњу спортских резултaтa. Поједини изрази 
употребљени у овом Програму су у складу са  изразима Закона о спорту и  имају 
следеће значење: 
1. спортске активности јесу сви облици физичке и умне активности који, кроз 

неорганизовано или организовано учешће, имају за циљ изражавање или 

побољшање физичке спремности и духовног благостања, стварање друштвених 

односа или постизање резултата на такмичењима свих нивоа; 

2. врхунски спорт јесте област спорта која обухвата спортске активности које за 

резултат имају изузетне (врхунске) резултате и спортске квалитете; 

3. квалитетни спорт подразумева спортске активности у оквиру поједине спортске 

гране на националном нивоу, покрајинском и локалном (лиге и првенства), под 

условом да су те спортске гране регистроване у складу са законом. Такође је од 

изузетне важности да те гране буду препознате од стране Олимпијског комитета 

Србије као придружене или редовне чланове; 

4. школски спорт представља укључивање школске деце у систем такмичења и 

изузетно је важан у сагледавању целокупног спорта, како на националном нивоу 

тако и на нивоу локалне самоуправе а који  се оргaнизује и спроводи у систему 

тaкмичењa ученикa и студенaтa ; 

5. спорт за све (рекреативни спорт) јесте област спорта која обухвата бављење 

спортским активностима ради одмора и рекреације, унапређивања здравља или 

унапређивања сопствених резултата, у свим сегментима популације;  усмерен је  нa 

зaдовољaвaње индивидуaлних потребa појединцa и сaдржaјнијем коришћењу 

слободног временa кaо фaкторa одморa и зaдовољaвaње емоционaлних потребa; 

6. спортске делатности јесу делатности којима се обезбеђују услови за обављање 

спортских активности, односно омогућава њихово обављање, а нарочито: 

организовање учешћа и вођење спортских такмичења, укључујући и међународна 

такмичења, обучавање за бављење спортским активностима и планирање и 

вођење спортских активности; спортско суђење; организовање спортских припрема 

и спортских приредби; обезбеђење и управљање спортском опремом и објектима; 

стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и информисање у области 

спорта; научноистраживачки и истраживачко-развојни рад у спорту; пропаганда и 

маркетинг у спорту; саветодавне и стручне услуге у спорту; спортско посредовање; 

7. спортиста јесте лице које се бави спортским активностима; 

Дaнaс спорт предстaвљa средство зa зaдовољaвaње: биолошких, социолошких, 
психолошких  и економских потребa човекa сa једне и огромну могућност зa 
ствaрaлaштвом и  aфирмaцијом сa друге стрaне.У доступној литерaтури нaилaзимо нa 
рaзне дефиниције спортa, што је рaзумљиво, јер схвaтaње и дефинисaње овог појмa је 
вишезнaчно, пa чaк и вишеслојно и бaш то укaзује нa сложеност и његову рaзноликост. 
Немогуће је у једној дефиницији спортa дaти сву комплексност коју обухвaтa, те је 
прихвaтљивије појму спортa приступити описно. 



90 СТРАНА   БРОЈ 24 SLU@BENI LIST 04. МАЈ 2018.  

 
1.3 Основни правци Програма развоја спорта у Зајечару 

Програм развоја Града Зајечара у оквиру Акциононог плана за спровођење истог 
планираће мере и активности како би Град Зајечар: 

• Обезбедио да сви грађани имају могућности да се баве спортом, кроз пружање 
одговарајучих услова и програма свих врста и обезбеђење одговарајучег 
стручног кадра; 

• Осигурао темеље система спорта: спорт у школама и сви видови укључења 
деце у спортске активности; 

• Обезбедио планирање, изградњу и реконструкцију потребних спортских 
објеката; 

• Подржао и подстакао бављење спортом на највишем нивоу, уз постизање 
врхунских спортских резултата на највећим међународним спортским 
такмичењима; 

 
 

1.4 Историја спорта у Зајечару 
 
Као важна година у развоју спорта у Зајечару узима се 1882. , јер је тада на иницијативу 
групе  официра формирано прво „Зајечарско друштво за гимнастику и мачевање“. 
Битна је и 1890. Година када се оснива „Тимочко коло јахача Књаз Михајло“. Касније се 
друштво за гимнастику и борење грана на соколско друштво које је утемељено 1907. 
године као Зајечарско гимнастичко друштво „Соко“ и на стрељачку дружину „Чика 
Фрања“ по зајечарском апотекару чешког порекла Фрањи Вавричеку, који уступа један 
свој плац између некадашњег општинског парка и градског гробља стерлцима. Соколци 
који су развили живу активност у готово свим селима а 1910. године мењају име 
друштва у Соколско друштво „Душан Силни“ и под тим  именом функционишу до 1945. 
Године. Највећи успеси соколаца су 1912.године у Прагу, где зајечарско-нишка екипа 
осваја 11. место на свесловенском слету, као и учешћа на свесловенским слетовима 
великоизворске и грљанске чете 1935. У Софији и годину дана касније у Прагу. 
Соколство, с обзиром на то да је представљало базу гимнастици, атлетици, мачевању, 
стрељаштву, борилачким вештинама, хазени, одбојци и тенису, било је само по себи и 
колевка фудбала. Тако се 1919. година ствара посебна лоптачка секција под називом 
„Тимок“, а тај клуб бележи највећи успех 1981. године  прво место у Српској лиги и 
пласман у Другу савезну лигу – исток, где свој квалитет потврђује наредног пролећа 
освајањем првог места. Тимок је у друголигашкој конкуренцији бивше Југославије играо 
још једном, а у истом рангу, под називом Прва лига Србије,  појављује се у још два 
наврата. Пионирско-омладинску школу, званично има од 1963. године наслеђујући 
активност тадашњег Општинског савеза  организација физичке културе (ОСОФК-а). А 
1965. ОСОФК-а Зајечара бива у републичким оквирима проглашена за најбољу, 
Зајечар за најуспешнију комуну а спортска рубрика регионалног листа „Тимок“, јавно је 
похваљена за извештавање, све у оквиру новембарске награде поводом 29.11. Дана 
републике. 
 У периоду од 1920. до 2015. године у Зајечару и околини формирано је много 
фудбалских клубова. До почетка Другог светског рата фигурирају: „Вардар“, „Адрија“, 
„Хајдук“, „Млади радник“ који мења име у „Југославија“ а фузијом са „Обилићем“ 1931. 
ствара се „Јединство“ које је до 1944. године било велики Тимоков ривал у првенству 
Тимочке жупе и куп-такмичењу (пехарске утакмице за трофеј јувелира Д. 
Димитријевића). Од 1935. До 1940. године  постојао је занатлијски фудбалски клуб 
„Победа“, састављен од стаклорезаца, лимара, столара, ковача и других мајстора, а  од 
1935. године до 1944. године. ЖСК „Железничар“, које ће да доживи још три 
обнављања у периоду од касних четрдесетих до поткрај прве деценије двадесетпрвог 
века. Највећи успех Железничара био је пласман у Српску лигу 1976. године, иза чега 
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мења име у Кристал, који се пак домогао Међурепубличке лиге касних осамдесетих, да 
би се 1990. фузионисао са Тимоком. Од послератних клубова треба истаћи Путеве, и 
„Деведесетдвојку“ који су 2000. године били српсколигаши, Путеви у два наврата, затим 
Кварц из Рготине који је у Српској лиги играо од 1996. до 1998. године, Рудар из 
Грљана у периоду од 1972. до 1975. у два наврата играо у тадашњој Нишкој зони. 
Рекорд су поставили Каблови када су од 1986. до 1988. године успели да од 
Међуопштинске стигну у Другу Српску лигу, сада су стабилни зонаши. Не треба 
испустити ни „92“- Каструм из Гамзиградске бање који се такође такмичио у Српској 
лиги, после 2000. године и КТК „Зајечар“ из Грлишта који је осамдесетих година био 
члан Друге Српске лиге.   
Године 1927. у редовима ученика и ученица зајечарске Гимназије формиран је „Стег 
извидника и планинки“ односно скаутска организација, која доста успешно 
функционише и у послератном периоду као извиђачки одред  „Ђорђе Сименовић“. 
Масовно и предано чланство подигло је популарност извиђача до тог нивоа, да 
осамдесетих година прошлог века није било ниједног одељења у градским основним и 
средњим школама без чланова поменуте групације. 
Од 1926. године у  Зајечару се играла хазена, претеча рукомета, међу женском 
омладином која је радила у текстилној индустрији „Меркур“. Иза тога фигурирају 
„Јединство“, а затим и „Тимок“, до 1930. године када нестаје организовано играње 
хазене. Међутим, од 1949. године појављује се екипа „Железничар“ у великом рукомету, 
док се 1955. године појављује мали рукомет, а годину дана касније и женски мали 
рукомет. Највећи успеси зајечарског рукомета су у мушкој конкуренцији: улазак 
„Кристала“ у Прву савезну лигу 1984. године, „Каблови“ су се 1985. године пласирали у 
Квалитетну лигу Србије, а рукометашице Кожарско-текстилног комбината „Зајечар“ у 
Прву савезну лигу. У новије време епохално достигнуће зајечарског женског рукомета је 
у периоду 2010.-2013. године када су биле неприкосновене у оба национална 
такмичења и играле у купу европских првака, док је мушки тим Зајечара 2013. године 
као суперлигаш играо у финалу домаћег куп- такмичења. Мушки и женски тим 
рукометног клуба „Младост 1949.“ данас играју у Првој лиги Србије. 
Одбојка се у Зајечару рађа, најпре под окриљем соколског друштва. Осим у Зајечару 
тридестих година прошлог века, одбојкашке вештине демонстриране су у Подвису и 
Рготини. Послератни период, од 1955. године, везују се за одбојкашки клуб „Тимок“. 
Највећи успеси тог колектива су учешће у Другој савезној лиги Југославије и Првој лиги 
Србије у мушкој конкуренцији, а женска екипа је такође била у српсколигашкој 
конкуренцији са запаженим резултатима. У три наврата Тимокови јуниори били су 
другопласирани у екс. Југославији на отвореним првенствима, а не мање вредне 
успехе бележиле су јуниорке, пионири и пионири на просторима Србије и бивше 
Југославије. Од 1990. године Омладински одбојкашки клуб „Зајечар“, трасирао је 
победнички пут који га 1992./93. г. Води до Друге савезне лиге. Клуб је такмичећи се у 
српсколигашкој конкуренцији и регионалној лиги,  ослањао на сопствени играчки кадар, 
поникао углавном у школском спорту. Треба истаћи да су у неколико наврата и сеоске 
екипе, подстакнуте добрим пласманима на сеоским олимпијским играма Србије и 
радничко-спортским и школским играма, док је било више омладине на селу, 
покушавале да обележе један део спортске историје овог краја. Нарочито је то 
полазило за руком тиму Граничара из Великог Извора, који је средином осамдесетих 
година играо 
Шах се у Зајечару, организовано игра од 1929. године. Клуб „Тимок“, који је, у 
временима, када се лигашко такмичење одржавало у јесењем и пролећном циклусу, 
сврставао у врх Друге и Прве (Квалитетне) лиге Србије, једно од значајних прегнућа 
бележи почетком осамдесетих, када спортски радници организују међународне 
шаховске  турнире у Зајечару. 
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Друштво за телесно васпитање, касније за рекреативни спорт „Партизан“ од 1947. до 
2008. године, баштинило је  светле традиције и гимнастички пут соколског покрета. У 
свом саставу имало је гимнастички, стонотениску, бициклистичку, аикидо,карате, кунг-
фу и секцију рекреације жена. Са ОСОФК-ом Зајечара дугогодишњи је организатор 
радничко-спортских, сеоских олимпијских и школских спортских игара (ОСИУС), с 
обзиром на то да су ове две организације, у неколико наврата, биле у једној радној 
заједници, повремено и са Спортско-рекреационим центром „Краљевица“. Посебан 
„специјалитет куће“ биле су обуке будућих скијаша и пливача које су „Партизан“ и 
ОСОФК-а организовали готово пет деценија. За допринос развоју спорта, нарочито 
масовног (уличне трке, бициклистичке трке и рекреативни походи, планинарски успони 
и сл.) зајечарско друштво „Партизан“, проглашено је најбољим друштвом у Србији 
1966. године,а 1988. године у југословенским оквирима. Светлу традицију друштва 
„Партизан“ наставио је гимнастички клуб „Зајечар“ који од 2004. године постиже 
завидне резултате на простору Тимочке крајине и југоисточне Србије, а није ни без 
државних одличја. 
Атлетски клуб „Младост“, винуо се, у смислу појединачних успеха ученика на Кросу 
РТС-а, у сам врх српске „краљице спортова“. Бројна прва места, на престижној 
манифестацији, чија је Спортски савез града Зајечара већ деценију, једна од „кључних 
полуга“, припадају ученицима и ученицама из градских основних школа. Град Зајечар и 
градски Спортски савез, који се извештио за квалитетну организацију крос такмичења 
на зајечарском хиподрому, у више наврата увелико су куцали на врата мајске награде 
Спортског савеза Србије, да би је коначно и добили 2017. године. Заслужили и добили 
неколико признања Кроса РТС-а. 
Неписани извори говоре да се кошарка у Зајечару појавила 1947. године, а да је прву 
лопту донео један француски војник и да је омладина полако из уџбеника учила како 
кошарку, тако и њена правила. Први запис о пионирским корацима кашарке у Зајечару 
објављени су у листу ”Наш Живот”. При спортском друштву Динамо, у Зајечару је 
постојала једина секција кошарке у целој области, која је убрзо прерасла у клуб. Због 
недостатка финансијских средстава, секција кошарке слабо је стајала са реквизитима. 
У току целе године није било стручног тренера. Запажена је брига за омасовљење 
секције, а посебна пажња поклања се формирању женског тима и изградњи 
кошаркашких објеката. У то време кошаркашки савез Србије организује течај за 
инструкторе и тренере, па секција планира да на овај течај пошаље два своја члана. У 
међувремену, биће позван један стручни инструктор на 30 дана, који би тренирао екипу 
пре почетка првенства у Лиги уже Србије. План такмичења предвиђа свестан 
идеолошко-васпитни рад са члановима секције, а уједно ће се упоредо радити на 
стручном уздизању чланова секције.Тако је, ето, почињао свој тихи и скромни живот 
кошаркашки клуб у Зајечару који је касније постао један од носиоца спортског живота у 
граду и стекао бројне симпатизере и неподељене симпатије.  
 
1.5  Правни оквир 

У Републици Србији основни правни акт којим се регулише област спорта јесте Закон о 
спорту („Службени гласник РС”, бр.10/16) који је Народна скупштина Републике Србије 
донела 4. Фебруара  2016. године. Усвајањем Закона о спорту, стекли су се услови за 
развој Републичке стратегије развоја спорта, али и да се креирају Акциони планови на 
нивоу градова/општина. Законом о спорту је уређена област спорта у складу са 
европским стандардима и прописима чији је развој био изузетно динамичан у 
протеклом периоду, уз усаглашавање са националним прописима и консензус свих 
релевантних субјеката спорта да се област спорта уреди на системски целовит и 
свеобухватан начин. Такође, Закон о спорту конкретно уређује област ПОТРЕБА И 
ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ. 
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Потребе и интереси грађана за чије се остваривање обезбеђују средства у буџету 
јединица локалне самоуправе, у складу са законом, јесу: 

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно 

бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са 

инвалидитетом; 

2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији јединице 

локалне самоуправе, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима 

или у њиховој близини и школских спортских објеката, и набавка спортске опреме и 

реквизита; 

3) организација спортских такмичења од посебног значаја за јединицу локалне 

самоуправе; 

4) обезбеђење услова и организовање спортских кампова за спортски развој 

талентованих спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима; 

5) учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у 

домаћим и европским клупским такмичењима; 

6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење 

физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска 

и међуопштинска школска спортска такмичења и др.); 

7) делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне 

самоуправе; 

8) делатност организација у области спорта са седиштем на територији јединице 

локалне самоуправе које су од посебног значаја за јединицу локалне самоуправе; 

9) унапређење заштите здравља спортиста и обезбеђивање адекватног спортско-

здравственог образовања спортиста, посебно младих, укључујући и антидопинг 

образовање; 

10) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно 

перспективних спортиста; 

11) спречавање негативних појава у спорту (допинг, насиље и недолично понашање, 

намештање спортских резултата и др.); 

12) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у 

систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским 

активностима и делатностима; 

13) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних 

информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на 

територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и 

издавање спортских публикација; 

14) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице 

локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских 

стручњака и врхунских спортиста; 

15) рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник јединица локалне самоуправе и спортских објеката у 

својини јединице локалне самоуправе кроз одобравање њиховог коришћења за 

спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта; 

16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта. 
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За задовољавање потреба и интереса грађана из става 1. овог члана јединице локалне 
самоуправе обезбеђују у свом буџету одговарајућа средства, уз поштовање 
приоритета утврђених овим законом. 

Поред овог Закона, за област спорта у погледу правног уређења, од непосредне 
важности су и следећи закони: 
1) Закон о ратификацији Европске конвенције о насиљу и недоличном понашању 

гледалаца на спортским приредбама, посебно на фудбалским утакмицама 
(„Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 9/90); 

2) Закон о ратификацији Европске конвенције против допинговања у спорту, са 
Додатком („Службени лист СФРЈ” − Међународни уговори, број 4/91); 

3) Закон о потврђивању Најробијског уговора о заштити олимпијских симбола, са 
Анексом („Службени лист СРЈ” − Међународни уговори, број 1/99); 

4) Закон о потврђивању Међународне конвенција против допинга у спорту („Службени 
гласник РС” – Међународни уговори, број 38/09); 

5) Закон о спречавању допинга у спорту („Службени гласник РС”, број 111/14); 
6) Закон о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама 

(„Службени гласник РС”, бр. 67/03, 101/05 − др. закон, 90/07, 72/09 – др. Закон, 
111/09 и 104/13-др. закон); 

7) Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/06); 
8) Национала стратегија за борбу против насиља и недоличног понашања на 

спортским приредбама за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, 
брoj 63/13). 

 
 
 
2. ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

2.1 Визија 

Визија Програма развоја спорта града Зајечара је унапређење квалитета живота 
и обогаћивање друштвених односа грађана града Зајечара кроз бављење спортом, као 
елемента који је од суштинског значаја за развој њихове личности и здравог начина 
живота. 
 

2.2 Мисија 

Мисија је стварање система спорта у граду Зајечару у коме ће свако имати 
право да се бави спортом, са циљем развоја своје личности, одржавања доброг 
здравља, побољшања физичких способности, квалитетнијег  и сврсисходнијег 
коришћења слободног времена, унапређења квалитета живота и постизања врхунских 
спортских резултата.  

Рекреација и спортске активности су веома важне за шире становништво јер 
позитивно утичу на опште здравље и, према досадашњим медицинским сазнањима, 
смањују могућност ризика од настанка хроничних болести узрокованих пасивним 
начином живота, те се унапређење области спорта за све може посматрати као 
приоритетна активност којом се доприноси здравијем и активнијем становништву. 
 Поред тога, систем професионалног спорта (врхунски и квалитетни) захтева 
озбиљне промене у самом управљању и финансирању, да би се постигли озбиљни и 
врхунски резултати, јер врхунски резултати не би смели бити случајност већ резултат 
сређеног система који подразумева стручне и мотивисане тренере, материјално-
техничке услове за рад, квалитетну инфраструктуру за такмичења, и самим тим, 
подршку јавности и друштвено одговорних компанија. 
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 Развојем услова за одржавање спортских такмичења и манифестација државног, 
међународног и  европског ранга, остварила би се директна финансијска добит, те би 
се средства остварена кроз овакву добит могла посматрати као основа за унапређење 
и развој доступности спорта за све, и тиме би круг система могао бити одржив и 
заокружен. 
 У том систему, који би требао да са једне стране обезбеди доступност спорта 
ширим слојевима, посебно деци, али и да обезбеди услове за развој врхунских 
спортиста, локална самоуправа својим средствима за одржавање инфраструктуре, 
суфинансирање активних клубова, стипендијама и дотацијама игра важну улогу. За 
целокупни развој спорта за све, школског спорта и квалитетног и врхунског спорта 
неопходно је поставити даље стратешке правце развоја спорта у Граду Зајечару, и 
креирати конкретне мере за побољшање целокупног система спорта на нивоу Града 
кроз стратешки документ.  
Према томе, неопходно је започети са планираним и системским улагањем у 
обнављање и изградњу спортске инфраструктуре на територији града Зајечара и због 
тога спортски објекти представљају један од приоритета Програма развоја спорта града 
Зајечара. Посебан приоритет Програма  јесте улагање у врхунски спорт и његов развој. 
Врхунски резултати, као и одговорно понашање врхунских спортиста, не само што 
имају локалну и националну репрезентативност, већ представљају узоре младима 
промовишући рад, упорност, борбеност и поштење. То су вредности чији је развој 
потребно подстицати и неговати у друштву. Неговањем тих вредности спорт добија, не 
само такмичарски, репрезентативни и здравствени значај у друштву, већ и ширу 
васпитну и развојну улогу. Програм развоја спорта града Зајечара као остале 
приоритете види и област рекреације, спорт особа са инвалидитетом, спорт у 
насељеним местима и спортске манифестације од значаја за наш Град. Системска 
подршка олимпијским надама и младим талентима са територије града Зајечара као и 
стручно усавршавање спортских тренера од посебног је значаја као база за квалитетан 
и правилан рад са децом и такмичарским селекцијама.  

Програм развоја спорта града Зајечара даје одговор на питање на који начин и у 
које сегменте спорта је најефикасније и најпримереније уложити финансијска средства 
опредељена Буџетом града и како на основу тог улагања на најбољи начин остварити 
јавни интерес у области спорта.  

 

2.3 Циљ Програма развоја спорта града Зајечара 
Циљ Програма развоја спорта града Зајечара је унапређење и развој спорта кроз 
системску, стратешку и партнерску бригу свих релевантних чинилаца у реализацији 
следећих циљева: 
 

• системска брига у области школског спорта свих релевантних чинилаца, 

• обезбеђивање свих спортских реквизита и друге опреме за школски спорт, 

• константна брига о здрављу деце и спортиста, као и стручно праћење и 
селектирање, 

• концентрација квалитета, стручног рада и дугорочног планирања кроз сарадњу 
спортских клубова из истог спорта на територији града Зајечара,  

• повећање процента финансијских средстава која су намењена спровођењу 
такмичарских програма у односу на средства одређена за административне и 
материјалне трошкове у оквиру буџетских средстава града Зајечара предвиђених за 
спорт и физичку културу, 

• системско финансирање рада и стручно усавршавање спортских стручњака, као 
једног од стубова развоја такмичарског спорта, 

• побољшање контроле спровођења програма и финансијског пословања спортских 
клубова, 
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• обезбеђивање услова и системско финансирање спортских талената, 

• омасовљавање учешћа грађана у рекреативном вежбању, 

• унапређење услова за масовније учешће особа са инвалидитетом у спортским 
активностима, 

• подстицање масовности женског спорта кроз максимално поштовање родне и полне 
равноправности. 

•  побољшање и унапређивање постојеће и изградња недостајуће спортске 
инфраструктуре, укључујући и завршетак започетих спортских објеката 

• повећање броја деце која учествују у школским такмичењима 

• смањење присуства и утицаја негативних појава у спорту 

• обезбеђивање адекватног спортско-здравственог образовања, укључујући и 
антидопинг образовање 

• унапређивање односа спорта, туризма и животне средине 
 
 
2.4 Процес израде Програма развоја спорта 
 
Влада Србије је на предлог Министарства омладине и спорта, донела Стратегију 
развоја спорта у Републици Србији за период 2014. до 2018. године и акциони план за 
примену („Сл.гласник РС“ бр.1/15).. Чланом  142. Закона о спорту прописано је да 
јединице локалне самоуправе, утврђује програм развоја спорта на својој територији, у 
складу са Стратегијом.  Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 24.12.2015. 
године донело је Одлуку о приступању изради Програма  развоја спорта града Зајечара 
са акционим планом за период  2015 - 2018. године и  именовало Радни тим за  израду 
програма развоја спорта града Зајечара са акционим планом за период 2016-2018. 
године. 
На основу члана 6. Одлуке о приступању изради Програма развоја спорта града 
Зајечара („Сл. Лист града Зајечара“, бр.29/13, 31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 07.11.2017. године, донело је Решење о именовању 
радног тима за израду програма развоја спорта града Зајечара са акционим планом за 
период 2016.-2018. Године. 
 
Чланови Радног тима: 
 

1. Председник: Милан Станковић, помоћник Градоначелника града Зајечара; 
2. Заменик председника: Миомир Симоновић, Спортски савез града Зајечара; 
3. Милан Вељковић, проф. Физичког васпитања; 
4. Југослав Петровић, рукометни тренер; 
5. Анкица Агић, канцеларија за локални економски развој; 
6. Бобан Стојановић, кик бокс клуб; 
7. Габријела Ритупер Бегић, ГУ града Зајечара; 
8. Саша Војиновић, ОШ „Ђура Јакшић“, председник Актива директора основних 

школа; 
9. Саша Петровић, Економско-трговинска школа, председник актива директора 

средњих школа; 
10. Биљана Поповић, ГУ града Зајечара; 
11. Вице Лалић, представник СПЦ „Тимок“ и 
12. Вањица Тошић, представник ПУ „Ђулићи“. 

У изради Програма развоја спорта  града Зајечара 2016.-2018. усвојена су и 
коришћена начела партиципативности, транспарентности и процеса који 
заинтересованој јавности омогућују да се у више тренутака укључи у стварање 
документа. 
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Изузетно важно је било, први Програм развоја спорта града Зајечара, израдити 

на квалитетан начин како би он био у ускладу  са потребама клубова и спортиста  као и 
са могућностима које ће у задатом временском оквиру бити реалне у  организационом  
и финанцијском смислу. Исто тако, изузетно важно је било створити спроводљиви 
документ који неће остати само „скуп добрих жеља" већ који ће у 2 године, колико 
Програм траје, упоредити спроведене мере и активности са реализованим 
резултатима мерљивим  квалитативно и квантитативно.  

Методологија се састоји од следећих начела и корака: 

• начело партиципативности и укључивања заинтересованих учесника израде 
Програма развоја спорта града Зајечара, давање коментара и сугестија у вези 
спорта у граду Зајечару, јавни увид на којој ће јавности бити представљен нацрт 
Програма уз објављивање нацрта на званичним wеb страницама Града 
Зајечара и Спортског савеза града Зајечара и јавна расправа на којој ће се  
јавности дати могућност давања коментара пре израде завршног нацрта и 
усвајања на Градском већу Града Зајечара и Скупштини града Зајечара. 

• спроведене основне анализе и уочавање проблема и потреба. 

• из прегледа  проблема и потреба дефинишу се циљеви, мере и активности.  

•  разрађује се и акциони план  за  2018. годину 

• акциони план  је део  Програма развоја спорта  

• усвојен Програм развоја спорта града Зајечара са Акционим планом биће 
доступни јавности на wеb страници Града Зајечара и Спортског савеза града 
Зајечара. 

Верујемо да је оваква методологија у складу са транспарентним начином рада, као 
и да је гаранција квалитету документа и да ћемо на овај начин осигурати оно 
најважније, а то је квалитетно и сврсисходно спровођење Програма развоја спорта 
града Зајечара. Ступањем на снагу овог Програма развоја спорта града Зајечара, град 
Зајечар добија јасан и применљив Програм који ће омогућити постизање 
најквалитетнијих резултата у овој области. 

 Пошто креирање програма за развој спорта подразумева укључивање спортских 
клубова, радника и спортиста, овај документ треба да обавеже одговорне и подстакне 
заинтересоване у локалној заједници да се укључе у решавање наведених проблема и 
дају свој допринос у обличавању визије развоја спорта у Граду Зајечару. 
Области које обухвата програм развоја спорта са детаљним акционим плановима су 
следеће: 
 
Школски спорт 
Спорт за све и спорт за особе са инвалидитетом 
Врхунски и квалитетни спорт 
Спортска инфраструктура 
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3. АНАЛИЗА СТАЊА 
 
3.1. Основни географски и демографски подаци о граду Зајечару 
 

Територија града Зајечара обухвата 29.47% територије Зајечарског округа, као и 
1.21% од укупне територије Републике Србије.  

Град Зајечар се налази у централном делу Тимочке крајине и обухвата 
Зајечарску котлину, источни део Црноречке и северни део Књажевачке котлине, као и 
јужне делове Неготинске крајине. Површина териториоје града Зајечара је 1.069 км2 
(око 15 % површине Тимочке крајине). 
 Град Зајечар, географски, административни, политички и културни центар  
Зајечарског управног округа, налази се у Зајечарској котлини (између 43°54' и 43°42' 
северне географске ширине, 22°07' и 22°24' источне географске дужине и 137 м 
апсолутне надморске висине), на 11 км од границе према Бугарској, у међуречју и на 
саставцима Црног и Белог Тимока. Град је првобитно лежао на десној обали Црног 
Тимока, простирући се до брда Краљевица. Временом се ширио на левој обали Црног 
Тимока и према западу. 

 
 Географски положај 

Површина 1.069 км2 

Број насеља 42 

Број становника 59.461 

Округ Зајечарски са око 119.96  

Удаљеност од главног града oko 240km 

 Резултати пописа 2011.год  

 
Град лежи на главним саобраћајницама Тимочке Крајине, где се укрштају путеви 

различитог нивоа и значаја, а магистрални правци ка Видину и Софији су, поред 
магистралног пута Београд – Доњи Милановац – Кладово – Неготин и даље, једина и 
најкраћа путна мрежа Европе и осталог дела наше земље ка северној Бугарској и 
јужној Румунији и даље према Црноморском басену. што Зајечару даје посебан 
међународни значај.   
 Зајечар, као један од важнијих центара у Србији, повезан је са међународним 
путем "коридор 10" и граничним прелазом са Бугарском "Вршка Чука" удаљеним 7 км. 
Најближи аереодром је у Нишу на 100 км, а лука Прахово на Дунаву је удаљена 70 км. 
 Поред путничког и железничког саобраћаја развијен је и теретни саобраћај и 
скоро све железничке станице у општини имају индустријски колосек, тако да се 
железницом са подручја општине транспортује добар део индустријске робе и 
пољопривредних производа.  
 

На територији града Зајечара налазе се 42 насељена места и изузев самог 
града сва остала су сеоска. У погледу броја становника и величине сеоских насеља ова 
села су различитог типа. Према броју становника, највећа насеља су: Велики Извор 
(2.399), Грљан (2.379), Звездан (1.602), Рготина (1.452), Вражогрнац (1.069) и Велика 
Јасикова (819), док на другој страни нека насеља имају близу стотинак становника: 
Лесковац (80), Прлита (90), Јелашница (100) итд. 
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     Општи подаци о насељима и катастарским општинама 
 

Број насеља 42 

Просечна величина насеља (км2) 25.4 

Број градских насеља 1 (5 МЗ) 

Број осталих насеља 41 

Број катастарских општина 41 

Просечна величина катастарске општине (км2) 25,4 

 Према попису  из 2011. год 

 
На територији града налази се град Зајечар, као средиште, са 46 месних заједница и 
59.461 становника по попису из 2011. Према попису из 2011 град Зајечар има укупно 
38.165 становника, што чини 64.18% од укупног броја становника. 
 

 
  

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Према попису  из 2011. год 

 
 

Полна структура становништва по попису 2011. 

 Општина 

Мушко 29032 

Женско 30429 

Укупно 59461 

 
 
 
3.2  Образовни капацитет 
 

Системом образовања у нашој заједници обухваћени су сви образовни нивои: 
1. предшколско образовање,  
2. основно образовање, 
3. средње образовање, 
4. високо образовање. 

 

                                                   Демографски подаци 

Број становника према попису из 
2011. год  

59.461 

Стопа раста броја становника изнад 
је стопе раста на нивоу Србије 

-3,8 

Просечна старост становништва 
изнад просека Србије 

44,93 године 

Мушкарци 48.82 % 

Жене 51,17 % 

Број насеља 42 

Градско становништво 64.18 % 

Остало становништво 35.81 % 

Број домаћинстава 21031 

Просечан број чланова 
домаћинстава 

2,83 
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 Предшколско образовање организује и спроводи Установа за децу "Ђулићи". 

Ова установа своју делатност проводи реализацијом програма васпитно-образовног, 
превентивно-здравственог и социјалног рада са децом предшколског узраста. 
Располаже са седам наменски изграђених објеката, дисперзираних у граду и селима  
Грљан и Велики Извор: "Ђурђевак", "Здравац", "Љиљан", "Маслачак", "Невен" , 
"Пламенак" и „Изворчић“. 

 Деца која похађају основну школу, овај вид образовања стичу у 35 школских 
објеката, односно 11 основних школа и 23 подручних одељења (која су у саставу тих 
школа). У граду ради пет осмогодишњих школа, специјална школа за основно и средње 
образовање и школа за основно музичко образовање, док се преостале осмогодишње 
школе налазе у сеоским насељима. 

 За потребе средњешколског образовања формиране су четири средње школе: 
Гимназија, Економско-трговинска школа, Медицинска школа и Техничка школа. За 
потребе високог образовања у Зајечару од 1997. године постоји Факултет за 
менаџмент. Од 2016.године постоји и Правни факултет. На факултету се реализују 
програми основних струковних и академских студија, као и програми мастер и 
докторских студија. 

 
 

Капацитети образовних институција, школска 2017/2018 година 

 
2017/2018 школска година 

Број установа  Број ученика/студената 

Предшколске установе 7  950 

Основне школе 11+23 истурена одељења  4072 

Средње школе 4  2311 

Специјале школе 1 – 1 основна школа + 1 
средња школа 
 

 

 

Основна 39 

Средња 49 

Високо  образовање 
Музичка школа 

2 
1 

 
952 
274 

 
 

3.3 Општи подаци о спорту у Зајечару 
 
 У Граду Зајечару постоји 18 регистрованих грана спорта, од којих je према броју 
спортских организација, најмасовнијa фудбал (17  клубова), карате (6 клубова) шах (4 
клуба), планинарство (3 клуба) и кошарка  (3 клуба). 
 Неки од спортова имају веома дугу традицију и сходно томе постигнуте опажене 
резултате  у нашем граду, као што су фудбал, одбојка, рукомет и џудо. 
 У Граду Зајечару постоје клубови који су на државним и међународним 
такмичењима остваривали добре резултате у појединачној конкуренцији. 
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Спортови у Зајечару разврстани по гранама 
 
ГРАНА  СПОРТА 

БРОЈ  
КЛУБОВА 

1. Атлетика 1 

2. Бокс 2 

3. Гимнастика 1 

4. Кошарка 4 

5. Одбојка 2 

6. Рукомет 1 

7. Стонитенис 1 

8. Тенис 1 

9. Фудбал 17 

10. Џудо 2 

11. Аикидо 1 

12. Карате 6 

13. Кикбокс 1 

14. Планинарство 3 

15. Шах 4 

16. Фитнес 1 

17. Мали фудбал 1 

18. Риболов 1 

 
 
3.4  Спортски савез града Зајечара и клубови 

 
3.4.1 Спортски савез – историјат, делатност 
 
Традиција дуга више од пет деценија. Спортском савезу града Зајечара, који под тим 
именом ради од 2008. године, претходио је од 1994. године Спортски савез општине 
Зајечар, а претходно су спортски клубови били организовани у ОСОФК- Општински 
савез организација за физичку културу, почев од 30. маја 1963. године. Пленум је 
бројао 16 чланова, извршни одбор 7 са председником Светиславом Стевановићем и 
генералним секретаром Филипом Милојковићем, првим професионалним радником у 
физичкој култури у општини Зајечар. Већ 1965. године, ОСОФК Зајечар, за Дан 
републике, 29.11, добија престижну Новембарску награду СОФК-е Србије и први 
милион (милион тадашњих динара) намењен инфраструктурној изградњи спортских 
објеката на зајечарској Краљевици. Међутим, није ОСОФК први вид организовања 
спортских чинилаца у Зајечару. Почев од 1957. године. створен је “Општински одбор 
Савеза спортова“ који је омогућио клубовима да боље функционишу, нарочито када је 
реч о превозу. 
 
Узлазна линија развоја спорта, у великој мери трасирана је из канцеларије ОСОФК-е, 
посебно када је изграђено такозвано насеље „Чешаљ“ на почетку Хајдук Вељкове 
улице, у којој је ова спортска асоцијација уредила просторије, које се и данас користе 
за састанке, семинаре и друге скупове са едукативним и васпитним садржајима за 
младе спортисте и стручњаке у свим спортским гранама. Од 1969. до данас, 
свакодневно на истом месту изузетно квалитетно ради стручна служба у којој су се на 
дужности генералног секретара налазили наставници и професори физичког 
васпитања, што сведочи о томе да се у „кући спорта“, како је многи спортски радници 
зову, одувек водило рачуна о томе да се пропагира стручност и заштити струка колико 
је то могуће. У том смислу дуго година, у Зајечару је функционисало Удружење 
педагога физичке културе. Из овог удружења поникли су генерални секретари ОСОФК-
е-Спортског савеза: Слободан Радосављевић, Зоран Стојановић, Љубиша Миленовић 
и Игор Божиновић. Уз ове људе који су професионално везани за рад у ОСОФК-
и/Спортском савезу је и читав низ, што стално ангажованих, што повремено укључених 
у рад, спортских ентузијаста и заљубљеника у  готово све гране спорта. Истовремено 
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Спортски савез, у минуле две деценије покренуо је масу акција, међу којима су 
најзначајније: школска олимпијада 2004. године, Крос РТС-а од 2009. године на овамо, 
као манифестација која је донела граду и савезу више награда и похвала са највишег 
места у држави, као и акције попут школске лиге, Дан изазова, Спортска почетнице за 
предшколце, корективне гимнастике и других.“  
 
Још 1965. године, тадашњој ОСОФК-и ( Општински савез организација за физичку 
културу Зајечара), иначе претечи данашњег Спортског савеза града Зајечара, уручена 
је награда од СОФК-е Србије као најбољој општинској спортској организацији. То 
довољно говори о ентузијазму, који је тада владао, а и сада постоји у зајечарском 
Спортском савезу. Током година промене система, законских решења, одласка 
квалитетних људи, Спортски савез града Зајечара одржао се као права „кућа спорта“ 
града на Тимоку, уз велико залагање свих оних који су чинили, а и данас чине његову 
организацију. Организација регионалних, националних и међународних, школских и 
рекреативних такмичења, сарадња са Школском управом и образовним установама са 
територије града Зајечара на обезбеђивању услова за нормалан раст и развој наше 
деце, обука клубова и професора физичког васпитања, само су неке од бројних 
активности које спроводи Спортски савез града Зајечара. „Спортска почетница“, „Спорт 
у школе“, Мини макси и Фер плеј лига, само су неке од сада већ препознатљивих 
манифестација и активности које спроводи Спортски савез града Зајечара. Признање 
за рад и труд стигло је и од Спортског савеза Србије, који је 20. маја 2017. године 
доделио Спортском савезу града Зајечара Мајску награду, највеће друштвено-спортско 
признање у Републици Србији. На церемонији приређеној тим поводом у Скупштини 
Републике Србије, награду је генералном секретару зајечарског Спортског савеза Игору 
Божиновићу, уручио легендарни Александар Шоштар, тадашњи председник Спортског 
савеза Србије. 
 
 
3.4.2  Чланство у спортским клубовима 

По подацима Спортског савеза  Града Зајечара број мушкараца чланова спортских 
клубова је 2608 ( 75,3%), а жена 858 ( 24,7%). Број мушкараца председника клубова је 
50, а жена 5.  

Приказ броја чланова спортских организација града Зајечара ( на основу пола) 
 
Рб. 

 
Назив клуба 

Број 
мушк 

број 
жена 

Председ. 

М ж 

1. РУКОМЕТНИ КЛУБ ''ЗАЈЕЧАР 1949'' 139 124 +  

2. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''ТИМОК'' 86 42 +  

3. ФУДБАЛ. САВЕЗ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА (17 клубова) 1000 - + * 17  

4. КОШАРКАШКА АКАД. ''МЛАДОСТ'' 29 - +  

5. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ТИМОК''        180 - +  

6. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БИН''              156 106 +  

7. ОМЛАД. ОДБОЈКАШКИ КЛ. ''ЗАЈЕЧАР'' 1 127 +  

8. ГИМНАСТИЧКИ КЛУБ ''ЗАЈЕЧАР''       2 53  + 

9. ЏУДО АКАДЕМИЈА ''ТОДОРОВИЋ''      47 21 +  

10. КИК БОКС КЛУБ   ''ФАЈТ 019'' 30 - +  

11. ТЕНИСКИ КЛУБ ''АС ТИМОК'' 20 18 +  

12. СПОРТ. СТРЕЉАЧКО-СТРЕЛИЧАР.  КЛУБ  ''ТИМОК''                                       27 23  + 

13. ЏУДО САМБО КЛУБ ''ТИМОК''                   30 - +  

14. АТЛЕТСКИ КЛУБ ''МЛАДОСТ''   6 11 +  

15. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''ТИМОК''                   36 2 +  

16. БОКС КЛУБ ''ТИМОК''         28 4 +  

17. БОКС КЛУБ ''БОРАЦ'' 12 - +  

18. ШАХОВСКИ КЛУБ   ''ЗАЈЕЧАР'' 20 5 +  

19. ШАХОВСКИ КЛУБ ''ГРЉАН'' 25 1 +  
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20. КЛУБ ЗА СПОРТОВЕ СНАГЕ ''Д.ЂОРЕВИЋ'' 20 - +  

21. УДРУЖЕЊЕ ''АНА ФИТНЕС'' 1 93  + 

22. ПЛАН.-СМУЧАР. ДРУШТ.  ''ЉУБА НЕШИЋ'' 16 14 +  

23. ОМЛ.-ПЛАН. СМУЧ.ДРУШ. ''ДРАГАН РАДОСАВЉЕВИЋ'' 41 46 +  

24. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИМОК'' 19 15 +  

25. КАРАТЕ КЛУБ ''ЗМАЈ'' 13 5 +  

26. КАРАТЕ КЛУБ ''ЛАВЉЕ СРЦЕ'' 20 21 +  

27. ГРАДСКИ  КАРАТЕ  КЛУБ ''ЗАЈЕЧАР'' 22 18 +  

28. КАРАТЕ КЛУБ ''ЗАТОИЧИ'' 5 6 +  

29. КАРАТЕ КЛУБ ''ТЕНШИ'' 5 10  + 

30. АИКИДО УДРУЖЕЊЕ ''ТИМОК'' 22 9 +  

31. ШАХ КЛУБ ''ТИМОК''  26 4 +  

32. ОМЛАДИНСКО-ЖЕНСКИ ШАХ КЛУБ 32 12 +  

33. ОРГ. СЛЕПИХ И СЛАБОВИДИХ  ''ОЛИМПИК'' 8 4 +  

34. СКИ КЛУБ ''КРАЉЕВИЦА'' 7 4 +  

35. ОРГАН.  CПОРТ. РИБOЛОВАЦА  ''ТИМОК'' 406 17 +  

36. ПЛАНИНАРСКИ СПОРТСКИ  КЛУБ ''ИСТОК'' 5 - +  

37. ЖЕНСКА КОШАРКАШКА АКАД. ''ТИМОК'' - 30  + 

38. КЛУБ  ПРАКТИЧ. СТРЕЉАШТ. ''ИПС КЛУБ'' 41 4 +  

39. КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКР. ИНВАЛ.  ЛИЦА ''ЗАЈЕЧАР'' 25 9 +  

 УКУПНО 2608 858 50 5 

Подаци Спортског савеза града Зајечара 

 Приказ чланова спортских организација Града Зајечара по спортовима 
  Мушкарци Жене 

ТЕНИС 20 18 

ОДБОЈКА 87 169 

ФУДБАЛ 1000 / 

РУКОМЕТ 139 124 

КОШАРКА 365 136 

АЕРОБИК, ФИТНЕС, ПЛЕС  1 93 

БОРИЛАЧКИ СПОРТОВИ 253 109 

ЛОВ И РИБОЛОВ 406 17 

ОСТАЛО 337 192 

Подаци Спортског савеза града Зајечара 

 
 
Савези на територији  Града Зајечара 

САВЕЗИ 

1. Савез спортова  --------------- 1998 Олимпијски/не 

2. Фудбалски савез  фудбал 1980 Олимпијски 

3. Општински рукоматни савез рукомет 1956 Олимпијски 
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3.4.3 Спортски објекти и терени 
 
  
СПОРТСКЕ САЛЕ И ЗАТВОРЕНИ ТЕРЕНИ 

 Назив објекта Адреса Намена 

1. Спортска сала за физичко вежбање 
Зајечар Војводе Мишића 13 Гимнастика, борилачки 

спортови.... 

2.  
Спортска сала ОШ "Љ.Радосављевић" 

Доситејева бр. 2 Настава физичког 
васпитања 

3. 
Спортска сала ОШ "Љ.Нешић " 

Доситејева бр. 2 Настава физичког 
васпитања 

4. Спортска сала Спец. ОШ "Јелена 
Мајсторовић 

Тимочке буне 14 Настава, карате 

5.  
Спортска сала ОШ "Д.Обрадовић""  

Вражогрнац Настава физичког 
васпитања 

6.  
Спортска сала ОШ "Ђура Јакшић" 

Лубница Настава физичког 
васпитања 

7. Спортска сала Гимназија Књегиње Љубице бб Настава, кошарка 

8. Спортска сала Техничка школа Књегиње Љубице бб Настава, кошарка 

9. 
Спортска сала ОШ "Хајдук Вељко" 

Котлујевац Настава физичког 
васпитања 

10. 
Спортска сала ОШ "Ђура Јакшић" 

Лењинова бб Настава, карате 
 

11. Спортска сала ОШ "Д.Максимовић " Доситејева бб 
Настава физичког 

васпитања 

12. Спортска хала Јавно комунално 
предузеће Тимок –Одржавање Зајечар- 
спортска дворана са две трибине и око 
2500 гледалаца, 4 свлачинонице, 
санитарним чвором, канцеларијским 
простором, магацином, угоститељским 
простором, и клупским свлачионицама 

7.септембр бб Рукомет, м. фудбал, одбојка, 
кошарка 

13. 
Спортска сала ОШ "Ј.Ј.Змај" 

Салаш Настава физичког 
васпитања 

 
14. 

Сала за школски спорт Котлујевац 
У реконструкцији 

Добривоја Радосављевића 
Бобија бб 

Школски спорт и рекреација 
и такмичарски спорт 

 

15. Балон сала у Великој Јасикови Велика Јасикова Школски спорт 

16. Балон сала у Рготини Рготина Школски спорт и рекреација 
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ОТВОРЕНИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 

 Назив објекта Aдреса Намена објекта 

1. Спортски терен ОШ "Љуба Нешић" Доситејева бр. 2 Рукомет мали фудбал 

2. 
Спортски терен ОШ "Љуба Нешић" Доситејева бр. 2 Рукомет мали фудбал 

3. Спортски терен ОШ "Љ.Радосављевић Нада“ Ивана Милутиновића бб Рукомет,одбојка кошарка 

4. 
Спортски терен Спец. ОШ "Јелена 
Мајсторовић 

Тимочке буне  14 Рукомет 

5. 
Спортска сала ОШ "Ј.Ј.Змај"  Салаш Настава физичког 

васпитања 

6. Спортски терен ОШ "Ј.Ј.Змај" Салаш Одбојка, рукомет фудбал 

7.    

8. Спортски терен ОШ "Д.Обрадовић" Вражогрнац Рукомет 

9. 
Спортски терен ОШ "Ђура Јакшић" Лубница Рукомет, мали фудабал и 

скок у даљ 

10. Спортски терен ОШ "Вук Караџић" Велики Извор Настава физичког  

11. Спортски терен ОШ "В.Петковић Дис" Грљан Настава, рукомет 

12. Спортски терен ОШ "Ј.И.Јењгор" Рготина Настава, рукомет 

13. 
Спортски терен ОШ "Х.Вељко" Котлујевац Рукомет, кошарка, 

одбојка, фудбал 

14. Спортски терен  ОШ "Ђура Јакшић" Лењинова бб Атлетика, рукомет 

15. Спортски терен ОШ "Д.максимовић" Доситејева бб Рукомет, одбојка 

16. Фудбалски стадиион – фк.''Тимок'' 7.септембр бб Фудбал , атлетика  

17. 
Фудбалски терен - Јавно комунално предузеће 
Тимок –Одржавање Зајечар 

7.септембр бб Фудбал 

18. Тениски терен Еуро-клуб 7.септембр бб тренис, теретана 

19. 
Стаза за скијање – Јавно комунално 
предузеће Тимок –Одржавање Зајечар 

7.септембр бб спортови на снегу 

20. 
Трим стаза - Јавно комунално предузеће 
Тимок –Одржавање Зајечар 

7.септембра бб Атлетика 

21. 
Базени отворени - Јавно комунално предузеће 
Тимок –Одржавање Зајечар 

7.септембр бб Пливање, спортови на 
води 

22. 
Споретски терени - Јавно комунално 
предузеће Тимок –Одржавање Зајечар 

7.септембр бб М.фудбал, рукомет, 
кошарка 

23. Фудбалски терен -  СРЦ  Путеви ФК "Путеви" Фудбала 

24. Фудбалски терен -  СРЦ  Каблови ФК Каблови Фудбала 

25. Спортски терен - Завод за спец. Гамзиградска бања Рекреација 

26. Спортски терени - Завод за спец. Гамзиградска бања Рекреација, одбојка 

27. Фудбалски терен Хотел "Ромулијана"  Гамзиградска бања Припреме фудбалера 

28. 
Фудбалски терени Хотел "Ромулијана"  Гамзиградска бања Рекреација рукомет, 

мали фудбал  

30. Фудбалски терен МК Халово  МК Халово фудбал 

31. Фудбалски терен МК Николичево МК Николичево Фудбала 

32. Фудбалски терен МЗ Вратарница МЗ Вратарница Фудбал 

33. Спортски терен МЗ Мариновац МЗ Мариновац М.фудбал 
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 Назив објекта Aдреса Намена објекта 

34. Фудбалски терен МЗ Заграђе МЗ Заграђе Фудбал 

35. Фудбалски терен село Гамзиград Село Гамзиград Фудбал 

36. Фудбалски терен МЗ М.Јасеновац МЗ М.Јасеновац Фудбал 

37. Фудбалски терен МЗ В.Јасеновац МЗ В.Јасеновац Фудбал 

38. Фудбалски терен МЗ Табаковац МЗ Табаковац Фудбал 

39. Фудбалски терен МЗ Градсково МЗ Градсково Фудбал 

40. Фудбалски терен МЗ Јелашница МЗ Јелешница Фудбал 

41. Фудбалски стадион  Лубница Лубница  - Рудник угља Фудбал 

42. Спортски терен МЗ Грљан МЗ Грљан Фудбал, рукомет 

43. Фудбалски стадион МЗ Грлиште МЗ Грлиште Фудбал 

44. Фудбалски стадион МЗ Звездан МЗ Звездан Фудбал 

45. Фудбалски терен МЗ Вражогрнац МЗ Вражогрнац Фудбал 

46. Фудбалски терен МЗ Трнавац МЗ Трнавац Фудбал 

47. 
СРЦ "Совинац"  СРЦ Совинац Одбојка, рукомет, 

кошарка 

48. Хиподром  Краљевица бб коњички спорт 

49. 
Тобоган - Јавно комунално предузеће Тимок –
Одржавање Зајечар 

7.септембар бб рекрација 

50. Спортски терени Брусника Брусник Рукомет, одбојка 

51. Фудбалски терен Брусник Брусник Фудбал 

52. Фудбалски терен Велики Извор В.Извор Фудбал 

53. "Вук Караџић" В,Извор В.Извор Рукомет, одбојка 

54. Одбојкашки терен МЗ Шипиково Шипиково Одбојка 

55. Фудбалски терен МЗ Копривница Копривница Фудбал 

56. Одбојкашки терен МЗ Лесковац Лесковац Одбојка 

57. Рукометни терен МЗ Селачке Селачка Рукомет 

58. Рукометни терен МЗ Боровац Боровац Рукомет 

59. Фудбалски терен Рготина Рготина Фудбала 

60. Фудбалски терен Салаш Салаш Фудбал 

61. Фудбалски терен МЗ М.Јасикова М.Јасикова Фудбал 

62. Фудбалски терен МЗ В.Јасикова В.Јасикова Фудбал 

63. Кошаркашки терен Економска школа Зајечар Кошарка 

64 Спортски центар ''Попова плажа'' Зајечар сви спортови 

• трим стаза, Парк шума Краљевица, дужина 4 км,са препрекама и радним местима обележеним 
таблама са упутством. 
• Стрељана Стрељачке дружине ''Тимок'', 19000 Зајечар, ул. 7 септембра бб, монтажна зграда, 
са 4 стазе, канцеларијским простором и санитарним чвором. 
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У околним месним заједницама постоји 12 активних фудбалских клубова: 
1. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ГРЛИШТЕ'' ГРЛИШТЕ 

2. ФК ''ПОЛЕТ 1959'' НИКОЛИЧЕВО 

3. ФК ''РУДАР-ВРШКА ЧУКА'' ГРЉАН 

4. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''TИМOK'' ТРНАВАЦ 

5. ФК ''ГРАНИЧАР'' ВЕЛИКИ ИЗВОР 

6. ФК ''КАСТРУМ'' ГАМЗИГРАД 

7. ФК ''РГОТИНА'' РГОТИНА 

8. ФК ''КОСОВО'' ЗВЕЗДАН 

9. ФК ''БОРАЦ'' ВРАЖОГРНАЦ 

10. ФК ''ВЕЛИКА ЈАСИКОВА'' ВЕЛИКА ЈАСИКОВА 

11. ФК ''ШЉИВАР'' ШЉИВАР 

12. ФК „РАДНИЧКИ'' ЛУБНИЦА 

 
 
У граду Зајечару постоје 4 фудбалска клуба и 1 клуб малог фудбала: 
1. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ТИМОК''  

2. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КАБЛОВИ'' 

3. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''019'' 

4. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''ЗАЈЕЧАР'' 

5. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛ ''ТИМОК 2013'' 

 
 
3.5. Анализа стања спорта у граду Зајечару - SWOT анализа 
 
Спорт у Зајечару се реализује кроз следеће активности: 

     Манифестације месних заједница у оквиру јубилеја важних датума и 
традиције. Кроз овај сегмент планирају се   такмичења турнирског карактера у више 
спортских дисциплина, а у складу са предлозима које су достављени Спортском савезу. 
Традиционалне манифестације као што су: Крос РТС, Новогодишњи турнир у 
м.фудбалу, Отворено првенство града у одбојци на песку, Мини макси лига тимочке 
крајине, Фер плеј лига тимочке крајине, Ле бас, Зи бас, Авној 2018, Вечерњи турнир у 
малом фудбалу, Дођи на баскет, Отворена летња школа спорта. Организација карате 
турнира у сарадњи са карате клубовима са територије града Зајечара. У склопу 
стварања услова за бављењем спортом особа са инвалидитетом, у сарадњи са 
Црвеним крстом Зајечар и организацијама које са баве особама са  инвалидитетом, 
организовати ''Међународни спортски сусрети особа са инвалидитетом'' (МССОСИ). 
Организовање избора и проглашење најбољих спортиста, екипа, спортских радника...   
 
• Такмичарски спорт се реализује активностима 35 спортских организација. Које су 
чланице Спортског савеза општине Зајечар (анализа програма рада и извештаја о 
раду, дистрибуција буџетских средстава, стручно усаврашавање кадрова..) . 
 
• Реализација спортских активности за лица са посебним потребама кроз клуб за спорт 
и рекреацију инвалидних лица и организацију слепих и слабовидих. 
 
• Организација школских такмичења кроз 16 спортских дисциплина у 4 категорије 
(мушка и женска, основне и средње школе), у 4 нивоа такмичења ( општинско, окружно, 
међуокружно, републичко) и градске лиге за ученике петог и шестог разреда основних 
школа у 4 спорта. 
 
• Предшколске активности: организација спортских активности у основама кошарке и 
рукомета, као и активности из области корективне гимнастике за децу узраста 5 и 6 
година 
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S    Предности 
 

• Број спортских организација  

• Традиција 

• Остварени  спортски резултати 

• Искуство у организовању  спортских  
приредби и такмичења 

• Лиценцирани тренери 

• Значајан број младих талентованих 
спортиста - Резултати који се оства-
рују у оквиру  одређених узрасних 
категорија 

• Рад постојећеих спортских организа-
ција 

 

W   Слабости 
 

• Недостатак финансијских средстава 

• Проблеми издавања фискултурних 
сала 

• Одлив спортиста и стручњака у друге 
средине 

• Непостојање базе података о 
спортистима и спортским 
организацијама и кадровима 

• Недовољна брига о младим 
перспективним  спортистима 

• Недостатак одговарајуће 
инфраструктуре 

• Неадекватно вредновање стручног 
рада 

• Нерешено питање спортске 
амбуланте 

• Недостатак  тренера са највишом 
лиценцом 

• Дотрајала инфраструктура 

• Непостојање довољног броја 
реквизита у складу са нормативима 

О       Могућности 
 

• Изградња спортске инфраструктуре 

• Адекватнија прерасподела буџетских 
средстава 

• Утврђивање дугорочних програма 
развоја 

• Формирање тима  за волонтирање 
приликом организације спортских  
такмичења 

• Искоришћавање природних 
потенцијала и ресурса у сврху 
спортско туристичке понуде града 

• Адекватна промоција и 
популаризација спорта, а посебно 
спорта за све 

• Стипендирање перспективних  
спортиста 

 

T     Претње 
 

• Неадекватно вредновање резултата 
спортских организација 

• Недостатак спонзора и донатора 

• Недовољан ниво буџетских средстава 

• Недовољан капацитет хотелског 
смештаја за организовање већих 
такмичења 

• Пад интересовања младих за 
бављење спортом 

• Смањено интересовање грађана за 
праћење спортских догађаја 

• Учешће спортиста на такмичењу без 

oдговарајућег лекарског прегледа 
• Слаба заинтересованост младих за 

волонтирање 
 

 

3.6  Кадрови у врхунском и квалитетном спорту 

 Под  стручним усавршавањем, у смислу Закона о спорту, подразумева се 
стицање знања и вештина спортских стручњака, које обухвата континуирану едукацију 
током радног века, као и учешће на стручним и научним скуповима, семинарима и 
курсевима. 
 Високошколске установе су једине које могу школовати кадрове за одређена 
подручја из спорта и издавати законом предвиђене дипломе за завршени одређени 
степен образовања. Надлежни национални грански савез, у сарадњи са 
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високошколском установом издаје, обнавља и одузима дозволу за рад спортским 
стручњацима у складу са овим Законом, правилима тог савеза и правилима надлежног 
међународног спортског савеза и води евиденцију издатих, обновљених, односно 
одузетих дозвола за рад. 
 Проблеми који су истакнути у анализи радне групе везују се за стручно 
оспособљавање и лиценцирање тренера, посебно недостатак школованих тренера за 
рад са млађим категоријама. Повезано са тим, уочава се проблем надзора и контроле 
броја укључених тренера без добијених лиценци за рад. 
 Школовани и мотивисани тренери јесу изузетно значајан сегмент за успехе и 
високе резултате спортиста, посебно у врхунском спорту, и зато је област кадрова у 
врхунском и квалитетном спорту један од приоритета овог Програма. 

 

3.7   Финансирање спорта 

 У ,,Стратегији развоја спорта Републике Србије  2014-2018." наводи се следеће: 

 ,,Организације у области спорта у Републици Србији имају ограничене ресурсе, 
а често имају и веома уску базу за приходовање, тако да је њихово одрживо 
финансирање функционални приоритет. Изазови у финансирању спорта су вишеструки: 
девастирана економија и пад стандарда; неадекватна или недостајућа спортска 
инфраструктура; финансијски слабе јединице локалних самоуправа; ограничења у 
спонзорству; велико ,,црно тржиште" у области игара на срећу из чијег прихода се 
делимично финансира спорт; мали приходи од продаје ТВ права, од улазница и др. У 
Зајечару постоје уређене одлуке и критеријуми, међутим увек постоји простор за 
побољшање досадашњег система, а с циљем да се унапреди и поспеши квалитет рада 
и финансијска самосталност самих спортских клубова. 

 . 

3.8 Здравствена заштита спортиста 

Спорт и здравље су два повезана појма јер је тешко замислити да се спортом бави 
неко ко није здрав, а са друге стране је евидентно да бављење спортом чува и 
унапређује здравље. Такмичарски спорт, у којем и тренинзи и такмичења захтевају 
изузетне физичке и психичке напоре, претпоставља натпросечан здравствени, 
функционални, моторички и психички статус. Обзиром на то, нужно је спровести 
поступке ради откривања могућих здравствених контраиндикација, а превентивна 
спортско – медицинска наука и струка имају у томе круцијалну улогу.Спортска 
медицина заузима посебно место и улогу у процесу тренинга и такмичења. Осим бриге 
о заштити здравља, спортска медицина, праћењем функционалног статуса, налази 
своје место и у планирању, програмирању и контроли тренажних учинака, води бригу о 
хигијенско – епидемиолошким условима, као и о општој и специфичној исхрани 
спортиста.Посебан значај, захваљујући променама психосоцијалних и здравствено – 
медицинских схватања и погледа, данас имају особе са инвалидитетом које се активно 
баве спортом.  

              Све је већи број особа средње и старије доби које се укључују у спортско – 
рекреативне активности. Будући да је развојни процес нарушавања здравља и 
појављивања бројних болести, посебно хроничних дегенеративних болести, 
субјективно неприметан, посебно је важно објективно и медицински утврдити 
здравствено стање потенцијалних и активних учесника у спортској рекреацији. То се 
посебно односи на тзв. „привидно здраве особе“ које се укључују у активности 
неконтролисаног оптерећења.  
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            Према Закону о спорту, прописано је да спортиста мора обавити здравствени 
преглед код специјалисте медицине спорта сваких 6 месеци. Циљ спортске медицине 
је процена здравственог стања спортиста у сврху детекције болести или ризика који би 
онемогућили бављење спортом или би могли довести до погоршања здравственог 
стања. Претходним прегледом и редовним периодичним прегледима могу се 
превенирати болести и стања која настају као последица бављења спортом или се 
правовременом реакцијом може спречити напредовање болести, укључујући и 
превенцију изненадне смрти спортиста. Здравствена заштита спортиста рекреативаца 
је такође циљ овог Програма.  

             Код деце, пораст дебљине и болести мишићно – коштаног система указују на то 
да је брига о њиховој телесној активности неадекватна. Код људи средње и старије 
животне доби, пораст дебљине, појава дијабетеса, кардиоваскуларних и болести 
система за кретање, указује такође на потребу за увођењем физичке активности. 
Рекреативни спортисти се најчешће ни не консултују са лекаром о стању свог здравља, 
а у вези са проценом којим интензитетом и којим активностима би се могли бавити. У 
оквиру спортске амбулатне биће могућности добијања увида у здравствено стање 
спортиста рекреативаца. Потребно је урадити програм здравствене рекреације која 
циља на ширу групацију људи, а у оквиру рада спортске амбуланте за савете, и 
процену здравственог стања рекреативаца.  

 
3.9 Спорт у руралним срединама 
 
У Граду Зајечару, у околним месним заједницама постоји 12 активних фудбалских 
клубова  и један шах клуб.  
Најчешћи ранг такмичења фудбалских клубова из руралних средина је у градској и 
подручној лиги, већином у мушкој сениорској конкуренцији. 
Стање у инфраструктури и спортским програмима је шаролика, али генерално спорт је 
недовољно развијен у овим срединама, почевши од понуде спортских дисциплина и 
клубова, инфраструктуре и наравно недостатак ангажованог стручног кадра, посебно у 
раду са децом и младима. 
 
3.10 Спорт и туризам 
 
Спорт и туризам су области које могу у узајамном односу да допринесу развоју и имиџу 
не само локалне заједнице, већ и целокупном развоју и промоцији спортско 
рекреативних програма код шире популације. Туризам и спорт су међусобно повезани и 
комплементарни, и у стратешким документима општина, градова и република треба 
да заузимају важно место, посебно у планирању самоодрживих мера за даљи развој 
спорта. Спорт – као професионална, аматерска и рекреативна активност – обухвата 
значајан број оних који путују да би играли и такмичили се у различитим дестинацијама 
и земљама. У међународним оквирима, најважнији спортски догађаји, као што су 
Олимпијске игре и шампионати постали су сами за себе моћне туристичке атракције – 
дајући веома позитиван допринос туристичком имиџу дестинације домаћина. 
Изузетно је важно подстицати и промовисати спортски туризам јер се на тај начин 
стимулише инвестиције у инфраструктурне пројекте као што су путеви, стадиони, 
спортски комплекси, хотели и ресторани – пројекте од којих користи имају и локално 
становништво и посетиоци који долазе да их користе. А када је једном постављена 
инфраструктура, ове две узајамно корисне гране, туризам и спорт, постају мотор 
одрживог привредног раста, отварања радних места и стварања прихода. Заједно са 
понудом смештајних капацитета по конкурентним ценама и традицијом квалитетног 
угоститељства, Зајечар има услове да се развије у значајан регионални спортско 
туристички центар.  
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3.11 Учешће жена у спорту 

  
 Пре свега, неопходно је доћи до прецизнијег броја жена које се баве 
рекреативним спортом, као и ученица у школском спорту, како би се даље утврдила 
стратегија за масовније учешће жена у спорту на свим нивоима (школском, 
рекреативном и професионалном). Добијени резултати указују на нижи ниво учешћа 
жена у спорту, те је важно креирати мере које би подстакле веће учешће спортисткиња. 
Стога, потребно је утврдити  начин како би се постигло масовније учешће ученица у 
школском спорту, и како би се из квантитета добио и квалитет. Анализа реалног бројног 
стања, када је учешће жена у спорту у питању, је први корак за дефинисање начина и 
за доношење специфичних мера за повећање учешће жена у спорту генерално, са 
предлогом конкретних мера за учешћа девојчица у школском спорту. 
 Жене чине половину популације, како на глобалном, тако и на локалном нивоу. 
Жене треба да буду најшире укључене у спорт и спортске активности, водећи рачуна о 
свим њиховим специфичностима (важни друштвени и природни  задаци жена-
репродукција и брига о деци у животном периоду када се постижу и најзначајнији 
спортски резултати). Њихово укључивање у спорт и спортску активност мора бити 
масовно, организовано и најшире друштвено подржано. Дискриминација је тврдити да 
су резултати спортисткиња „слабији“ од мушкараца и да је зато женски спорт мање 
атрактиван и мање успешан, а превазилажење ове предрасуде треба да буде део 
стратегије за омасовљавање учешћа жена у спорту. Многа истраживања показују да је 
највиши степен родног дисбаланса у административном делу спорта. Неопходно је 
посветити посебну пажњу у делу стручног оспособљавања жена у спорту и да се на тај 
начин осигура женској популацију што дужи останак у спорту. То се, пре свега односи 
на активни ангажман жена у у менаџментима спортских организација и клубова. 

 
 
 
4. МЕХАНИЗМИ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

У циљу што ефикасније имплементације Програма за развој спорта Града 
Зајечара за 2018. биће ангажовани сви институционални механизми. 

Обезбеђивање успеха имплементације планираних мера Програма за развој 
спорта у великој мери зависи и од подршке локалне самоуправе у виду планирања 
већих средстава из буџета за потребе реализације приоритетних мера. 

Значајно је укључивање и медија у промоцији Програма развоја спорта. 
Промоција Програма и стратешких мера у спорту укључиће ширу јавност путем 
електронских, али и штампаних медија, јер је подршка медија у имплементацији 
планираних активности веома значајна и неопходна ради обезбеђивања подршке 
шире заједнице и промоције и популаризације спорта уопште. 
Програмом развоја спорта града Зајечара су дефинисане четири приоритетне области: 
Школски спорт; Спорт за све и спорт за особе са инвалидитетом; Врхунски и 
квалитетни спорт; Спортска инфраструктура а акционим планом су дефинисани како 
општи тако и специфични циљеви. 
Имплементација Програма захтева тимски рад и заједничке активности свих чинилаца 
спортског система града Зајечара. Да би задатак био успешно обављен, потребна су 
јасна правила и јасно дефинисани носиоци реализације активности потребних за 
реализацију овог Програма. 
Програм развоја спорта у граду Зајечару се доноси у складу са Законом о спорту (‘‘Сл. 
Гласник РС‘‘ бр.10/2016), Стартегијом развоја спорта у Републици Србији за период 
2014. - 2018. године од 25.12.2014. године и Акционог плана за њено спровођење и 
Стратегијом развоја школског спорта у Републици Србији 2014-2018. године. 
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 На основу члана 59. став 1. и 
члана 66. став 6. и став 7. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
129/2007, 83/2014-др. закон и 101/2016-др. 
закон), члана 39. став 1. тачка 7. и члана 
76. став 1. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/2018), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 04.05.2018. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

O ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о Градској управи града 
Зајечара („Сл лист града Зајечара“, бр. 
51/2014, 9/2016, 34/2016 и 36/2017), у 
даљем тексту: Одлука, у члану 12. текст 
„просветног инспекцијског надзора,“, 
брише се. 
 

Члан 2. 
 

 У  члану 14. Одлуке, после текста 
„едукација као и налагање мера заштите 
животне средине и друго;“ додаје се текст 
„просветног инспекцијског надзора;“.  
       

Члан 3. 
 

 У свему осталом, Одлука остаје 
непромењена. 

 
Члан 4. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“.  

 
 

 I број: 011-34/2018 
 У Зајечару, 04.05.2018. 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) 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, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној дана 04.05.2018. године, донела  
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О OСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА  
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, 

ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР 
 “УРБАНИЗАМ И ИЗГРАДЊА” ЗАЈЕЧАР 

 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци о оснивању Јавног 
предузећа за планирање, пројектовање, 
изградњу и надзор “Урбанизам и 
изградња” Зајечар (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 47/17), у члану 73. став 1. 
мења се и гласи: 
 
 „За вршиоца дужности Директора 
Предузећа именује се Андрија Дончев, 
мастер инжењер архитектуре из 
Зајечара“. 

 
Члан 4.   

  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”.  
 
 
I број: 011-35/2018 
У Зајечару, 04.05.2018. године 

 
       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                     
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 39. став 1. тачка 
7. и 31. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 
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 04.05.2018. године,  
донeла је 
 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ 
О ОСНИВАЊУ ОГРАНАКА АПОТЕКЕ И 
ЈЕДИНИЦА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГОТОВИХ 
ЛЕКОВА КАО И УСАГЛАШАВАЊУ СА 

ЗАКОНОМ О КЛАСИФИКАЦИЈИ 
ДЕЛАТНОСТИ И О РЕГИСТРУ ЈЕДИНИЦА 

РАЗВРСТАВАЊА 
 
 
I 

                   
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку 
о оснивању Огранака Апотеке и Јединица 
за издавање готових лекова као и 
усаглашавању са Законом о 
класификацији делатности и о регистру 
јединица разврставања Број 284/4, коју је 
донео Управни одбор Апотеке Зајечар, на 
седници одржаној дана 20. марта 2018. 
године. 

 
II 

 
 Одлуку објавити у "Службеном 
листу града Зајечара" и доставити 
Апотеци Зајечар, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
 I број 011-36/2018 
 У Зајечару, 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 На основу члана 141. став 2. 
Закона о здравственој заштити (“Сл. 
гласник РС” број 107/2005, 72/2009 - др. 
закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 
45/2013 - др. закон, 93/2014, 96/2015, 
106/2015, 113/2017 - др. закон и 105/2017 - 
др. закон), члана 32. став 1. тачка 9. 
Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон 
и 101/16 - др. закон) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/2011, 56/13, 22/214, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 04.05.2018. године, 
донела је 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ 

АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР 
 
I 

                   
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут 
Апотеке Зајечар, који је донео Управни 
одбор Апотеке Зајечар, на седници 
одржаној 22. децембра 2017. године. 

 
II 

 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара" и доставити 
Апотеци Зајечар, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
 I број 02-94/2018 
 У Зајечару, 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 
101/16 - др. Закон), члана 4. став 1, 4. и 7. 
Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) и члана 
14.  тачка 6. 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 04.05.2018. године, донела 
 
 

О Д Л У К У 
о измени  и допуни Одлуке о 

комуналном уређењу на територији 
Града Зајечара 

 
 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о комуналном уређењу 
на територији града Зајечара (”Сл.лист 
града Зајечара”, бр. 15/14, 22/14 – др. 
Одлука, 38/14, 39/14, 51/14, 3/16, 7/17 – 
др. Одлука, 34/17 и 36/17),  у члану 77., 
после става 3. додаје се став 4. који гласи: 
 „Зеленим површинама посебне 
намене сматрају се и површине 
катастарских парцела у грађевинском 
подручју града Зајечара, које власници 
или корисници не одржавају у смислу 
обавеза прописаних чланом 85. тачка 2. 
ове Одлуке.“ 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 011-37/2018 
У Зајечару, 04.05.2018. год. 
 

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  04.05.2018. године, 

донела је 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности  на Измене 

програма пословања  

Јавног комуналног предузећа "Tимок - 

одржавање" Зајечар за  2018. годину 

 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Измене 

програма пословања Јавног комуналног 

предузећа "Тимок - одржавање" Зајечар за 

2018. годину, који је усвојио привремени 

Надзорни одбор овог Јавног комуналног 

предузећа. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном 

листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02-95/2018 

У Зајечару, 04.05.2018. 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 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, 36/17 и 19/18), 

Скупштина Града Зајечара, на седници 

одржаној  04.05.2018.  године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

о давању сагласности  на Програм 

пословања Јавног комуналног 

предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар 

за  2018. годину 

 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Програм 

пословања Јавног комуналног предузећа 

"Хигијена Зајечар" Зајечар за 2018. 

годину, који је усвојио Надзорни одбор 

ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном 

листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02-96/2018 

У Зајечару, 04.05.2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

       

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 3. став 7. Закона 

о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 

54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 

113/17) 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 04.05.2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

о давању сагласности  на  Правилник о 

изменама и допунама Правилника о 

раду у Јавном комуналном предузећу 

"Хигијена Зајечар"  Зајечар 

 

 

I 

 

 Даје се сагласност на Правилник о 

изменама и допунама Правилника о раду 

у Јавном комуналном предузећу "Хигијена 

Зајечар" Зајечар, који је усвојио Надзорни 

одбор Јавног комуналног предузећа 

“Хигијена Зајечар” Зајечар. 

 

II 

 

 Решење објавити у "Службеном 

листу Града Зајечара". 

 

 

I број: 02-97/2018 

У Зајечару, 04.05.2018. 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 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", број 129/07, 

83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и 

члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 

Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 

1/08, 3/08 - испр., 20/09, 21/2011, 56/13, 

22/214, 8/16 и 36/17), Скупштина града 

Зајечара, на седници одржаној 04.05.2018. 

године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  СТАТУТ  

УСТАНОВЕ  ЗА  ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 

И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У 

ЗАЈЕЧАРУ 

 

        

I 

 

 Даје се сагласност на Статут 

Установе за дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју у Зајечару, 

који је донео Управни одбор Установе на 

седници од 23. 03. 2018. године. 

                                                                  

II 

 

 Решење објавити у "Службеном 

листу града Зајечара". 

 

 

I бр. 02-98/2018 

У Зајечару, 04.05.2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Стефан Занков, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На основу члана 123. став 4. 
Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник 
РС", бр. 24/11) 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 
04.05.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ЦЕНТРА ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД "ЗАЈЕЧАР" У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Управног одбора Центра за социјални рад 
"Зајечар" у Зајечару, Јадранка Мажар, 
представник запослених. 
 

II 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Управног 
одбора Центра за социјални рад "Зајечар" 
у Зајечару, као представник запослених, 
Светлана Вељковић, дипл.правник. 
 

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

IV 
 

   Решење доставити: именованима, 
Центру за социјални рад "Зајечар" у 
Зајечару, Одељењу за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности 
ГУ града Зајечара и архиви Скупштине 
града Зајечара. 
 
I бр.02-99/2018 
У Зајечару, 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 3. тачка 1. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.88/17 и 27/18-др.закони) и члана 39. 
став 1. тачка 10. 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 04.05.2018. године, 
донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ХАЈДУК ВЕЉКО" У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару, и то:  
  

1. Јасмина Живковић, представник 
локалне самоуправе, 

2. Ивана Величковић, представник 
локалне самоуправе, 

3. Дарјан Тошић, представник 
локалне самоуправе, 

4. Јелена Цекић, представник 
запослених, 

5. Милан Стаменковић, представник 
запослених, 

6. Биљана Ивковић, представник 
запослених, 

7. Миленко Живановић, представник 
родитеља, 

8. Јасмина Величковић, представник 
родитеља, 

9. Данијела Аранђеловић Станковић, 
представник родитеља. 

 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, 
чланови: 
 

1. Драган Стојановић, представник 
локалне самоуправе, 

2. Тања Ђуричанин Томић, представ-
ник локалне самоуправе, 

3. Југослав Петровић, представник 
локалне самоуправе, 

4. Драгана Игњатовић, представник 
запослених, 

5. Татјана Стојановић Љубисавље-
вић, представник запослених, 

6. Милан Радош, представник запос-
лених, 

7. Саша Недељковић, представник 
родитеља, 

8. Милијана Јовнаш, представник 
родитеља, 

9. Миша Аранђеловић, представник 
родитеља. 

  
О б р а з л о ж е њ е 

  
 Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је, између осталог, 
да орган управљања има девет чланова 
укључујући и председника; да орган 
управљања чине по три представника из 
реда запослених у установи, родитеља, 
односно других законских заступника и 
три представника на предлог јединице 
локалне самоуправе; да чланове органа 
управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања, као и да 
скупштина јединице локалне самоуправе 
доноси решење о именовању органа 
управљања.  
 Чланом 117. став 3. тачка 1. истог 
закона је порописано да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, орган управљања 
установе, у случају да: 1) орган 
управљања доноси незаконите одлуке 
или не доноси одлуке које је на основу 
закона и статута дужан да доноси.  
 Скупштина града Зајечара је, на 
седници од 20.06.2014. године, именовала 
Школски одбор ОШ "Хајдук Вељко" у 
Зајечару, са почетком трајања мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 424-614-022-1/2018-
12 од 30.03.2018. године, републички 
просветни инспектор је обавестила 
Скупштину града Зајечара, да је дана 
23.03.2018. године извршила ванредни 
инспекцијски надзор у ОШ „Хајдук Вељко“ 
у Зајечару, по представци Слободана 
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Милетића из Зајечара, и да је прегледом 
утврдила да је Школски одбор  те школе, 
дана 15.03.2018. године, донео одлуку 
број 269, која није у складу са одредбом 
члана 124. став 3. и 4. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.88/17) и није у 
складу са дописима Министарства, на који 
начин су се стекли услови за  разрешење 
Школског одбора пре истека мандата. 
 У поступку именовања нових 
чланова Школског одбора школе, ОШ 
"Хајдук Вељко" у Зајечару, је актом бр.389 
од 11.04.2018. године, доставила предлог 
Наставничког већа и Савета родитеља, 
као овлашћених предлагача,  за чланове 
Школског одбора у новом сазиву, а 
надлежно Одељење Градске управе 
града Зајечара је прибавило податке из 
казнене евиденције МУПа за кандидате 
које је предложила локална самоуправа. 
   Уз наведени акт Школа је 
приложила: Извод из записника са 
седнице Наставничког већа бр.386 од 
10.04.2018. године, Одлуку Наставничког 
већа бр.372 од 04.04.2018. године, Извод 
из Записника са седнице Савета 
родитеља бр.385 од 10.04.2018. године, 
Одлуку Савета родитеља бр.354/3 од 
30.03.2018. године, кao и Извештаје 
Полицијске управе у Зајечару, да 
предложени кандидати нису осуђивани за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тач.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања.  
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи 
спровели поступак у складу са Законом о 
основама система образовања и 
васпитања и предложили кандидате за 
чланове Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, 
као и код предложених представника 
локалне самоуправе, Скупштина града 
Зајечара је, сходно наведеним прописима, 
одлучила као у диспозитиву овог решења. 
  
        Поука о правном средству: Против 
овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 

  Решење објавити у Службеном 
листу града Зајечара и доставити: 
именованима, Основној школи "Хајдук 
Вељко" у Зајечару, Одељењу за ЛЕР, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
I број 02-100/2018 
У Зајечару 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 2. став 1. Закона о 
начину и условима признавања и враћања 
земљишта које је прешло у друштвену 
својину по основу пољопривредног 
земљишног фонда и конфискацијом због 
неизвршених обавеза из обавезног откупа 
пољопривредних производа  ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 39. 
тач. 30. 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), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 04.05.2018. 
године, донела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о предлогу за измену Решења о 
образовању Комисије за вођење 
поступка и доношење решења по 

захтеву за враћање земљишта 
 
I 
 

 Скупштина града Зајечара, у 
складу са Законом о начину и условима 
признавања и враћања земљишта које је 
прешло у друштвену својину по основу 
пољопривредног земљишног фонда и 
конфискацијом због неизвршених обавеза 
из обавезног откупа пољопривредних 
производа  ("Сл. гласник РС", бр. 18/91, 
20/92 и 42/98), предлаже министру 
пољопривреде, шумарства и водоприв-
реде Републике Србије, да измени 
Решење Министарства број 119-01-
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00590/2013-09 од 06.09.2016. године о 
образовању Комисије за вођење поступка 
и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта,  у погледу састава 
Комисије. 
 

II 
 
 У састав ове Комисије предлажу 
се: 
- За председника Комисије, Саша 

Живковић, судија и заменик 
председника Основног суда у Зајечару,  

- За заменика председника Комисије, 
Ивана Родић, судија Основног суда у 
Зајечару,  

 
- За чланове и заменике чланова 

Комисије: 
1. Дивко Божиновић, инж. геодезије из 

Зајечара,  за члана, 
2. Данило Лазаревић, инж. геодезије из 

Зајечара, за заменика члана, 
3. Весна Станковић, дипл. инж. пољо-

привреде из Зајечара,  за члана 
4. Ненад Василијевић, дипл. инж. 

пољопривреде из Зајечара,  за 
заменика члана, 

5. Марина Ницојевић из Зајечара, 
одборник Скупштине града Зајечара, 
за члана, 

6. Звонко Србуловић из Шипикова,  
одборник Скупштине града Зајечара,  
за заменика члана, 

7. Данијела Јовановић из Великог 
Извора, одборник Скупштине града 
Зајечара,  за члана, 

8. Наташа Гмитровић из Вражогрнца, 
одборник Скупштине града Зајечара,  
за  заменика члана. 

 
 Раду Комисије присуствују и два 
представника месне заједнице на чијем се 
подручју налази земљиште које је 
предмет захтева. 

 
III 
 

 Закључак о предлогу за измену 
Решења о образовању Комисије за 
вођење поступка и доношење решења по 
захтеву за враћање земљишта упућује се 
Министарству пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Србије - 
министру, ради измене Решења о 
образовању Комисије за вођење поступка 
и доношење решења по захтеву за 
враћање земљишта, број 119-01-
00590/2013-09 од 06.09.2016. године, у 
складу са датим предлогом. 
 

IV 
 

 Закључак објавити у  ''Службеном 
листу града Зајечара'' и доставити 
Министарству пољопривреде, шумарства 
и водопривреде Републике Србије - 
министру, на даљу надлежност. 
 
 
I бр.  02 – 101 /2018 
У Зајечару 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРA  
             

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 45. Закона о 
локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", 
бр. 129/07 и 83/14-др.закон) 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 04.05.2018. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 МАРИЈА МАРКОВИЋ дипломира-
ни политиколог из Зајечара, бира се за 
члана Градског већа града Зајечара, за 
област социјалне, борачке и инвалидске 
заштите. 
 

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 и 83/14-др.закон), прописано је да 
општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, 
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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 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 
 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 
Марије Марковић за члана  Градског већа 
града Зајечара, поднео је градоначелник 
Бошко Ничић. 
 Марија Марковић је рођена 
10.07.1982. године у Зајечару. Основну 
школу и Гимназију је завршила у Зајечару. 
Дипломирала је на Факултету политичких 
наука и стекла звање - дипломирани 
политиколог за новинарство и 
комуникологију.Тренутно је на мастер 
студијама на Правном факултету 
Универзитета у Приштини. Завршила је 
обуку за јавно заговарање коју је 
организовао USAID и ISC, као и обуку за 
писање IPA пројеката. 
 У периоду од априла 2010. до 
новембра 2011.године, радила је као 
новинар у листу Тимочка ревија Зајечар. 
Током Фестивала “Зоранови дани” 
2012.године, радила је у прес центру 

Позоришта,  а у периоду од јула 2013. до 
јануара 2014.године, радила је као 
архивист у Историјском архиву у Неготину. 
У Индустрији хемијских производа 
Еликсир Прахово обављала је две године 
послове асистента генералног директора 
Еликсир групе, а у периоду од децембра 
2015.до септембра 2017.године била је 
власница и руководилац Фирме за 
инжењеринг и пројектовање “Dream 
desing”. Говори Енглески језик. Удата 
је,мајка двоје деце. Скупштина Града 
Зајечара разматрала је овај предлог и 
већином од укупног броја одборника, на 
начин утврђен Пословником, одлучила 
као у диспозитиву. 
 
 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 именованој, 
Одељењу за финансије, Одељењу за 
општу управу, заједничке и нормативно-
правне послове и архиви Скупштине  
града  и објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“. 
 
I број 02-102/2018 
 У Зајечару, 04.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р.
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