
 
На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 

РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 39. 
став 1. тачка 6. Статута града Зајечара (''Службени лист града Зајечар'', број 1/08, 3/08-
испр.,20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара je, на 
седници одржаној 25.07.2018. године, донела  
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР. 3 – ЦЕНТАР ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
УСВАЈА СЕ План генералне регулације Града Зајечара бр. 3 – центар Града 

Зајечара. 
 

Члан 2. 
Граница Плана креће у К.О. Зајечар на тромеђи к.п.бр. 6261/1, 6274 и 6273 и иде у 

смеру казаљке на сату пратећи границу к.п. бр. 6274, 6261/1, 6261/2, 6265, 8447, пресеца 
к.п.бр. 8448, прати постојећи пут у дужини од око 170 метара, пресеца га па наставља 
границом к.п. бр. 7500, 7506/1, па границом к.п. бр. 7506/3 у дужини од око 30 метара па 
продужава право, сече к.п.бр. 7506/3, а онда иде границом к.п.бр. 7506/5, 7489/1, 7505/2, 
7505/5, пресеца к.п.бр. 8464, ломи се, па иде ка северу пратећи регулацију улице (к.п. бр. 
8464 и 11100), обухвата планирану раскрсницу, сече улицу Николе Пашића а онда 
наставља границом к.п.бр. 1152, 6400/1, 8469/9, 8469/8, па планираном регулацијом јаруге 
(к.п.бр. 6412/3), пресеца к.п.бр. 6412/3, и наставља границом к.п.бр. 6420/37, 6420/38, 
6424/4, 6424/3, 6424/2, 6424/1, пресеца к.п. бр. 8466/2, па иде границом к.п.бр. 6426/3, 
6426/4, 6447/4, 6427/6, 6427/7, 6427/22, 6427/25, 6427/21, 6427/1. Онда иде кроз к.п.бр. 
8479/3 и долази до осовине реке Бели Тимок и прати га у дужини до око 4800 метара, ломи 
се и продужава ка југу пратећи регулацију планираног пута и улице Милоша Обилића, 
обухвата к.п.бр. 6208/4, 6208/3, 6208/12, 6210, ломи се, пресеца к.п. бр. 8470/1, па 
продужава границом к.п. бр. 6552/1, 6251, 8465, па границу к.п. бр. 6269 у дужини од око 
770 метара, ломи се, пресеца к.п.бр. 6269, па наставља границом к.п.бр. 6261/1 којом 
стиже до тромеђе к.п.бр. 6261/1, 6274 и 6273 одакле је опис и почео. 

Укупна површина у оквиру обухвата Плана генералне регулације Града Зајечара бр. 
3 – центар Града Зајечара износи 729 ha. 

 
Члан 3. 

Циљеви израде Плана генералне регулације Града Зајечара бр. 3 – центар Града 
Зајечара су:  
1. Подизање квалитета живота уређењем и изградњом простора и инфраструктурном 

опремљеношћу и повећањем квалитета животне средине, 
2. Унутрашња трансформација градског ткива и стварање услова за нову изградњу, 
3. Стварање услова за привредни развој са акцентом на ревитализацију и 

реорганизацију ка „чистим“ привредним делатностима,  
4. Стварање услова за развој туризма и изградњу објеката првенствено у функцији 

презентације туристичких вредности и потенцијала града и окружења, 
5. Уважавање постојеће изграђености насеља и реалних процена физичких могућности 

даљих интервенција у насељу, 
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6. Континуитет у планирању саобраћаја и инфраструктуре у складу са постојећим и 

планираним наменама површина, 
7. Интеграција различитих садржаја, уколико се међусобно не угрожавају, уместо 

њиховог раздвајања. 
 

Члан 4. 
План генералне регулације Града Зајечара бр. 3 – центар Града Зајечара који је 

израдило предузеће „Инфоплан” д.о.о. Аранђеловац, усваја се у следећем садржају: 
I ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

1.Правни и плански основ за израду плана 
2.Опис границе плана генералне регулације 
3.Оцена расположивих подлога за израду плана 
4.Захтеви о постојећем стању и условима планиране изградње и коришћења простора 
5.Обавезе, услови и смернице из планских докумената вишег реда 
 5.1.Извод из Генералног урбанистичког плана града Зајечара 
 5.2.Извод из Регионалног просторног плана Тимочке крајине 
 5.3.Извод из Просторног плана територије града Зајечара 
6.Анализа и оцена постојећег стања 
 6.1.Анализа подручја локације 
 6.2.Начин коришћења земљишта у границама плана 
 6.3.Основна ограничења и проблеми 
7.Демографски развој 
8.Општи циљеви израде плана генералне регулације 

II ПЛАНСКИ ДЕО  
1.ПЛАН УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ ПОДРУЧЈА ПЛАНА 

1.1.Грађевинско подручје 
1.1.1.Опис граница грађевинског подручја 
1.1.2.Грађевинско земљиште – површине јавне намене 
1.1.3.Грађевинско земљиште – површине за остале намене 
1.1.4.Остало земљиште у грађевинском подручју 
1.1.5.Земљиште ван грађевинског подручја 

1.2.Концепција уређења и типологија грађевинских зона и целина 
1.3.Зонирање простора према природним условима 
1.4.Биланс намена површина 

2.ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
2.1.Услови за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже 

саобраћајне и друге инфраструктуре 
2.1.1.Правила уређења за површине и објекте јавне намене 

2.1.1.1.Управа и администрација 
2.1.1.2.Посебне намене 
2.1.1.3.Образовање 
2.1.1.4.Дечија и социјална заштита 
2.1.1.5.Здравствена заштита 
2.1.1.6.Култура и наука 
2.1.1.7.Резервне површине јавне намене 
2.1.1.8.Спорт, рекреација и зеленило 
2.1.1.9.Комуналне и инфраструктуре површине и објекти 

2.1.2.Правила уређења за саобраћајне површине 
2.1.3.Правила уређења за водопривредну инфраструктуру 
2.1.4.Правила уређења за електроенергетску инфраструктуру 
2.1.5.Правила уређења за телекомуникациону инфраструктуру 
2.1.6.Правила уређења за топлофикацију и гасификацију 

2.2.Услови за уређење и изградњe површина и објеката осталих намена 
2.2.1.Основни принципи и процеси уређења и изградње 
2.2.2.Становање 
2.2.3.Мешовите намене – становање са услугама 
2.2.4.Производња и пословање 
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2.2.5.Пословање и услуге 
2.2.6.Верски објекти 

2.3.Услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота 
и здравља људи  
2.3.1.Услови и мере заштите природног наслеђа 
2.3.2.Услови и мере заштите културног наслеђа 
2.3.3.Стање квалитета животне средине 
2.3.4.Услови и мере заштите животне средине 
2.3.5.Мере заштите од негативног утицаја планираних намена 
2.3.6.Општи и посебни услови и мере заштите живота и здравља људи 

2.4.Посебни услови којима се површине и објекти јавне намене чине приступачним 
особама са инвалидитетом 

2.5.Мере енергетске ефикасности изградње 
2.6.Степен комуналне опремљености 
2.7.Општа правила уређења за даљу планску разраду 

3.ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПРОСТОРА 
3.1.Врста и намена објеката који се могу градити у оквиру плана 
3.2.Општа правила уређења и грађења 

3.2.1.Општа правила регулације, нивелације и парцелације  
3.2.2.Општа правила грађења објеката 
3.2.3.Компатибилне намене 

3.3.Посебни случајеви када је могуће одступити од општих и посебних правила 
грађења 

3.4.Правила грађења за површина и објеката јавне намене 
3.4.1.Општа правила 
3.4.2.Управа и администрација 
3.4.3.Посебне намене 
3.4.4.Образовање 
3.4.5.Дечија и социјална заштита 
3.4.6.Здравствена заштита 
3.4.7.Култура и наука 
3.4.8.Спорт, рекреација и зеленило 
3.4.9.Комуналне и инфраструктурне површине и објекти 

3.5.Правила грађења за саобраћајне и инфраструктурне површине и објекте 
3.5.1.Правила изградње за саобраћајне површине 
3.5.2.Правила изградње за електроенргетску инфраструктуру 
3.5.3.Правила изградње за водопривредну инфраструктуру 
3.5.4.Правила изградње за телекомуникациону инфраструктуру 
3.5.5.Правила изградње за топлификацију и гасификацију 

3.6.Правила изградње површина и објеката осталих намена 
3.6.1.Становање 

3.6.1.1.Становање високих густина и високе спратности – 
вишепородично 

3.6.1.2.Становање високих густина – вишепородично 
3.6.1.3.Становање средњих густина – вишепородично 
3.6.1.4.Становање средњих густина – породично 
3.6.1.5.Викенд становање – компатибилна намена 

3.6.2.Мешовите намене – становање са услугама 
3.6.2.1.Мешовите намене веће густине – становање са услугама 
3.6.2.2.Мешовите намене мање густине – становање са услугама 

3.6.3.Производња и пословање 
3.6.4.Пословање и услуге 
3.6.5.Верски објекти 

3.7.Правила изградње на условно погодним теренима 
III  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
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ПРИЛОЗИ 

1. Списак табела 
2. Координате саобраћајница 
3. Координате површина јавне намене 

 

ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
1. Катастарско топографски план са границама ........................................................... Р  1:5 000 
2. Постојеће стање   ......................................................................................................... Р  1:5 000 
3. План саобраћаја – прегледна карта ........................................................................... Р  1:5 000 
3.1 - 3.11.Регулационо – нивелациони план ................................................................... Р  1:1 000 
4. План површина јавних намена .................................................................................... Р  1:5 000 
5. Планирана намена површина ..................................................................................... Р  1:5 000 
6. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине .................................. Р  1:5 000 
6.1. Подела простора на урбанистичке зоне и просторне целине ............................. Р  1:10 000 
7. Заштита простора ......................................................................................................... Р  1:5 000 
8.а - 8.b. План мреже и објеката комуналне инфраструктуре ...................................... Р  1:2 500 
9. Начин спровођења Плана .......................................................................................... Р  1:10 000 
 

ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 
-Одлуке о изради урбанистичког плана 
-Овере подлога за израду плана 
-Рани јавни увид 
-Документација коришћена у току израде Плана 

          *Геолошко – геотехничка документација 
          *Анкете јавних предузећа и установа 

-Услови и документација надлежних организација и институција 
-Подаци о обављеној стручној контроли, јавном увиду и  другим расправама o 
 Плану  
-Одлука о усвајању плана 
 

Члан 5. 
Текстуални део Плана генералне регулације Града Зајечара бр. 3 – центар Града 

Зајечара, од поглавља „I ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ” до поглавља „IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ”, је саставни део ове 
Одлуке.  

План генералне регулације Града Зајечара бр. 3 – центар Града Зајечара биће 
евидентиран у Централном регистру планских докумената и доступан у електронском 
облику, путем интернета, без накнаде.  

План генералне регулације Града Зајечара бр. 3 – центар Града Зајечара, у 
аналогном облику, је доступан у архиви Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе града Зајечара, улица Крфска бб, Зајечар. 

 
Члан 6. 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комуналне стамбене послове Градске управе града Зајечара и главни урбаниста. 

 
Члан 7. 

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

 
I број 350 – 26/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  
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 Нa основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник 
РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), 
члана 39. Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр.1/08, 3/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18) и Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне средине Града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.22/09), Скупштина Града Зајечара, по претходно прибављеној сагласности 
Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-810/2017-02 од 
11.6.2018. године, на седници одржаној 25.07.2018. године, донела је  
  

ИЗМЕНУ ПРОГРАМА  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
I 

 Утврђује се измена Програма коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Зајечара за 2018. годину (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.14/18). 
  
-планирани приходи за 2018. годину........................................................60.000.000,00 дин. 
  

II 
 Средства из тачке I овог Програма користиће се за финансирање следећих 
активности: 
 
Број Програмска активност Укупно 

(дин) 

0001 Управљање заштитом животне средине        7.350.000,00   
1. Израда Локалног плана управљања отпадом на подручју Зајечара 

(ревизија ЛПУО) 
424900 (остале специјализоване услуге) 

         500.000,00 

2. Активности на заштити подземних вода од секундарног загађења  
424600 (услуге очувања животне средине) 

      6.600.000,00 

3. Активности на промоцији значајних датума и догађаја у области 
животне средине 
424900 (остале специјализоване услуге) 

         200.000,00 

4. Финансирање набавке стручних часописа и литературе и 
учествовање у едукативним семинарима 
426300 (материјали за образовање и усавршавање запослених) 

           50.000,00 

0002 Праћење квалитета елемената животне средине       4.150.000,00                                    

1. Контрола квалитета ваздуха на једном мерном месту у континуитету  
424600 (услуге очувања животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

      1.900.000,00 
 
 

2. Контрола површинских вода (на 7 мерних места: Црном и Белом 
Тимоку, Рготском и Совинском језеру) 
424600 (услуге очувања животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

      1.500.000,00 
 
 

3. Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ у циљу 
утврђивања акустичких зона на територији Зајечара 
424600 (услуге очувања животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

         750.000,00 
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0003 Заштита природе          500.000,00 

1. Активности на успостављању нових јавних зелених површина и 
дрвореда и замена недостајућих садница (према Програму Јавног 
предузећа) 
514121 (саднице)  

         500.000,00 
 
   

0004 Управљање отпадним водама     19.500.000,00 

1. Израда пројектне документације одвођења комуналних отпадних 
вода (насеље Грљански пут, колектор до радне зоне на старом 
Звезданском путу, канализациона мрежа у граду или друга локација 
по утврђеним приоритетима) 
511451 (пројектно планирање)  

      2.500.000,00 

2. Реализација пројеката одвођења комуналних отпадних вода према 
пројектној документацији из тачке 1. (проширење мреже фекалне 
канализације) 
511242 (канализација) 

      6.000.000,00 
 
     

3. Успостављање функционалности свих јаруга за одвођење 
атмосферских отпадних вода на територији Зајечара 
425100 (текуће поправке и одржавање) 
-уговорена обавеза из претходне године  

    11.000.000,00 
 
      
 

0005  Управљање комуналним отпадом       5.800.000,00                       
1. Набавка контејнера у циљу проширења обима организованог 

извожења комуналног отпада из сеоских насеља (1,1 m³) 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

      2.600.000,00 

2. Набавка контејнера у циљу проширења обима организованог 
извожења комуналног отпада из сеоских насеља (5 m³) 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

      1.000.000,00 

3. Набавка канти за отпад на јавним површинама 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

      1.000.000,00 

4. Активности на уређењу постојеће депоније “Халово” (рампа, мани-
пулативне површине, ограда, контејнер за дежурство портирске слу-
жбе), према Пројекту санације и ремедијације постојеће депоније 
Халово 
512400 (опрема за заштиту животне средине) 
-обавеза из претходне године                         

      1.200.000,00  

 
0006 

 
Управљање осталим врстама отпада 
 

     
22.700.000,00 

1. Набавка контејнера за рециклабилни отпад (папир,     стаклена, 
метална и ПЕТ амбалажа) - примарна рециклажа  
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

         500.000,00 
     
        

2. Набавка посуда за одлагање отпадних (дотрајалих) батерија 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

         200.000,00 

3. Уклањање и санација дивљих депонија, према приоритетима 
утврђеним Планом управљања отпадом 
424900 (остале специјализоване услуге) 
-уговорена обавеза из претходне године       
 
 
 
 
 

      2.000.000,00 
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4. Набавка возила за транспорт кабастог и другог отпада из 

домаћинстава који није могуће одложити у контејнере за комунални 
отпад, транспорт отпада са дивљих депонија, као и набавка 
мултифункционалне машине за утовар отпада (на територији 
Зајечара постоје 53 дивље депоније које је потребно делимично или 
потпуно уклонити, према приоритетима утврђеним Планом 
управљања отпадом)  
512115 (теренско возило)  

    20.000.000,00 
 
     

 У К У П Н О      60.000.000,00         
 

III 
 Програм коришћења средстава, у обиму из тачке I овог Програма, заснива се на 
процењеним приходима Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара 
за 2018. годину.  
 Финансирање наведених активности, вршиће се у зависности од прилива 
средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине на територији града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 9/10, 
12/10, 16/10 и 15/14), прилива наменски уступљених средстава у складу са Законом о 
заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – 
др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), односно остварених прихода из других извора, у 
складу са Законом.  
 

IV 
 У случају да се приходи не остваре у планираном износу, градоначелник Града 
Зајечара ће утврдити приоритетне активности а пре свега раније преузете уговорене 
обавезе. 
 

V 
 Активности из тачке II овог Програма реализоваће се у складу са важећим 
законским и другим прописима и актима Града Зајечара, којима је регулисана свака 
појединачна активност, односно према Програмима радова Јавних предузећа и 
надлежних органа за сваку област. 
 

VI 
 Исплату средстава за реализацију активности из овог програма одобрава 
градоначелник Града Зајечара или лице које он овласти, на законом прописан начин. 
 

VII 
 Овај Програм објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
I бр.501-105/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  
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На основу члана 76. став 3. и 
члана 77. Закона о приватизацији 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 83/14, 46/15, 
112/15 и 20/16-аутентично тумачење), 
члана 67. став 4. тачка 3. Закона о 
пореском поступку и пореској администра-
цији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 80/02…. 
30/18), члана 157. став 1. тачка 9. Закона 
о стечају (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
104/09…83/14,113/17 и 44/18), Закључка 
Владе Републике Србије 05 број 023-
3611/2018-1 од 19. априла 2018. године,  и 
члана 39. став 1. тачка 7. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ број 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16,36/17 
и 19/18), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 25.07.2018.године 
доноси: 

 
 

ОДЛУКУ 
о конверзији потраживања града 
Зајечара у удео Града Зајечара у 

капиталу привредног друштва „Симпо“ 
а.д. Врање 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност да се потражи-

вања града Зајечара, по основу уступље-
них јавних прихода према Привредном 
друштву „Симпо“ а.д. Врање  са стањем 
на дан 31. децембра 2017. године и 
обрачунатом каматом до дана 19. априла 
2018. године, у укупном износу од  
408.249,72 динара, конвертује у трајни  
улог града Зајечара у капиталу Привред-
ног  друштва „Симпо“ а.д. Врање. 

 
Члан 2. 

 
Конверзија потраживања доспелих 

са стањем на дан 31. децембар 2017. 
године, врши се у трајни улог Града Заје-
чара у капиталу Привредног  друштва 
„Симпо“ а.д. Врање, по основу неизмире-
них уступљених јавних прихода спровеш-
ће се као мера реализације усвојеног и 
правоснажног Унапред припремњеног 
плана реорганизације привредног 
друштва. 

 
  

Члан 3. 
 

Одлуку доставити Пореској управи 
и привредном друштву „Симпо“ Врање. 

 
Члан 4. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара”. 

 
I  бр.  400 – 22/2018 
У Зајечару 25.07.2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
На основу члана 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 25. 
јула 2018. године донела је 
 
 

ОДЛУКУ О НАКНАДИ ТРОШКОВА 
ПРЕВОЗА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА 

РАДА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, УСТАНОВАМА И 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ 
ГРАД ЗАЈЕЧАР, КАО И ОСТАЛИМ 
ПРАВНИМ СУБЈЕКТИМА ЧИЈИМ 
ЗАПОСЛЕНИМА ГРАД ЗАЈЕЧАР 

ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПРЕВОЗ 
      

Члан 1. 
 

 Овом одлуком утврђује се начин 
остваривања права запослених, изабра-
них, именованих и постављених лица (у 
даљем тексту: функционери) на накнаду 
трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада, у органима града Зајечара, Устано-
вама и Организацијама чији је оснивач 
град Зајечар, као осталим правним субјек-
тима чијим запосленима град Зајечар обе-
збеђује превоз. Право на накнаду трошка 
из претходног става могу остварити: 
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– лица која су у радном односу на 

неодређено време; 
– лица која су у радном односу на 

одређено време; 
– лица која су засновала радни однос у 

својству приправника; 
– лица која су засновала радни однос на 

пробном раду; 
– лица која су засновала радни однос за 

обављање пословa ван просторија 
послодавца. 

– Право на накнаду трошкова превоза 
за долазак и одлазак са рада припада 
само за време проведено на раду. 

 
Члан 2. 

 
 Накнада трошкова превоза за 
долазак и одлазак са рада не исплаћује се 
у следећим случајевима: 
 
– коришћења годишњег одмора; 
– коришћења плаћеног одсуства; 
– коришћења неплаћеног одсуства; 
– мировања радног односа; 
– одсуствовања са рада због привре-

мене спречености за рад, до 30. дана 
по било којем основу и одсуствовања 
са рада за дан државног празника који 
је нерадни дан, због војне вежбе и због 
коришћења слободног дана. 

  
Члан 3. 

 
 Запослени, функционери као и 
остала лица којима град Зајечар 
обезбеђује превоз имају право на накнаду 
трошкова превоза у висини месечне 
претплатне карте за долазак и одлазак са 
рада за релације где Превозник у 
линијском градском и приградском 
превозу путника на територији града 
Зајечара (у даљем тексту Превозник), није 
организовао превоз. 
 Накнада трошкова превоза за 
долазак и одлазак са рада исплаћује се 
сразмерно броју дана које су лица из 
става један овог члана провела на раду, у 
висини цене појединачне карте јавног 
превозника и не може прећи износ 
месечне претплатне карте. 
 
 

Члан 4. 
 

 Запослени, функционери као и 
остала лица којима град Зајечар 
обезбеђује превоз имају право на накнаду 
трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада за релације где није организован 
јавни превоз, и то само уколико укупно 
растојање од места становања до места 
рада прелази километражу од три 
просечне станице на којима Превозник 
обавља превоз. 
 За релације на којима није органи-
зован јавни превоз, запослени, функцио-
нери, као и остала лица којима град 
Зајечар обезбеђује превоз имају право на 
накнаду трошкова превоза у новцу и то у 
висини стварних трошкова. 
 Стварни трошак се утврђује на 
основу броја дана доласка и одласка са 
рада и износа плаћеног рачуна за превоз 
или други доказ којим се потврђује да је 
запослени користио превоз за долазак и 
одлазак са рада.   
 Стварни трошак се утврђује тако 
што су запослени, функционери и остала 
лица којима град Зајечар обезбеђује 
превоз дужни да за сваки обрачунски 
месец приложе све плаћене рачуне или 
друге доказе којима се потврђује да је 
запослени користио превоз за долазак и 
одлазак са рада, како би обрачунска 
служба применила обрачун за накнаду 
трошкова. 
  Запослени, функционери и остала 
лица којима град Зајечар обезбеђује 
превоз су обавезни да доставе потврду 
Превозника да за ту релацију није 
организован јавни превоз. 
      

Члан 5. 
 

 Запослени, функционери и остала 
лица којима град Зајечар обезбеђује 
превоз су дужни да доставе изјаву у којој 
ће навести адресу становања, ради 
остваривања права на накнаду трошкова 
доласка и одласка на рад. Подаци који се 
дају по одредбама претходног става овог 
члана дају се у складу са прописима који 
регулишу материју заштите података о 
личности. 
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Члан 6. 
 

 Одељење за буџет и финансије 
врши уплату трошкова првог дана у 
месецу, за претходни месец. 
 

Члан 7. 
 
 Запослени, функционери и остала 
лица којима град Зајечар обезбеђује 
превоз, којима је обезбеђен превоз за 
долазак и одлазак са рада, а која одбију 
да преузму и користи претплатну карту 
Превозника, немају право на накнаду 
трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада. 
 

Члан 8. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара”, а примењује се од 
дана закључења Уговора о јавно-
приватном партнерству са елементима 
концесије, између града Зајечара као 
јавног партнера-концедента са једне 
стране и приватног партнера-
концесионара, са друге стране. 
 
I број 011-47/2018 
У Зајечару 25.07.2018. године 
                   

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

   На основу члана 238. став 1. тачка 
1., 525. став 1. тачка 2., 526. и 529. став 1. 
Закона о привредним друштвима (“Сл. 
гласник РС” бр. 36/11, 99/11, 83/14 – 
др.закон, 5/15 и 44/18) и члана 39. став 1. 
тачка 31. Статута града Зајечара 
(“Службени 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 25.07.2018. године, 
донела је 
  
 
 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД СПОРТСКО 
ПОСЛОВНИМ ЦЕНТРОМ “ТИМОК” ДОО 

ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 

 Покреће се поступак ликвидације 
над Спортско пословним центром “Тимок” 
ДОО Зајечар, основаним Одлуком Скуп-
штине града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 38/13, 30/14 и 44/14) 
уписаним у Регистар за привредне регис-
тре Решењем бр. БД 114217/2013 од 28. 
10. 2013. године, матични број: 20966971 
ПИБ: 108278695, бројеви жиро-рачуна: 
170-0030020610000-89, код Уни кредит 
банке, 170-0030020610009-62 код Уни 
кредит банке, 170-0030020610013-50 код 
Уни кредит банке, 840-0000000813743-98 
код Управе за трезор, 160-
0000000398166-36 код Интеса банке. 
 Оснивач Спортско пословног цен-
тра “Тимок” ДОО Зајечар је град Зајечар. 
Седиште Друштва је у Зајечару, ул. Парк 
шума Краљевица бб. 
 Ликвидација се спроводи вансуд-
ски, преко ликвидационог управника. 
 Констатује се да су испуњени сви 
Законом предвиђени услови за покретање 
поступка ликвидације, јер не постоје 
организациони и економски услови за 
даљи рад Спортско пословног центра 
“Тимок” ДОО Зајечар. 
 

  Члан 2.   
 

 Права, обавезе, одговорности и 
имовину Спортско пословног центра 
“Тимок” ДОО Зајечар коју чине право 
својине на покретним и непокретним 
стварима, право коришћења на стварима 
у јавној својини, новчана средства и друга 
имовинска права, преузеће град Зајечар. 
 

Члан 3. 
 

 Од дана доношења ове Одлуке, 
Спортско пословни центар “Тимок” ДОО 
Зајечар не може преузимати нове посло-
ве, већ само послове везане за спровође-
ње ликвидације који обухватају: уновчење 
имовине, наплату потраживања, исплату 
поверилаца и друге нужне послове. 
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Члан 4. 
 

  Даном ступања на снагу ове Одлу-
ке престају да важе сва општа и поједина-
чна акта  акта  ликвидационог субјекта, 
Спортско пословног центра “Тимок” ДОО 
Зајечар. 
 Даном ступања на снагу ове Одлу-
ке престају да постоје сви органи ликвида-
ционог субјекта и сва њихова овлашћења 
прелазе на ликвидационог управника 
укључујући и овлашћење за заступање. 
 Ликвидациони управник заступа 
Спортско пословни центар “Тимок” ДОО 
Зајечар у ликвидацији и одговоран је за 
законитост пословања Друштва у 
ликвидацији. 
 

Члан 5. 
 

 За ликвидационог управника име-
нује се Ивана Панајотовић, дипл. еконо-
миста из Зајечара, Насеље Краљевица 
Ц3/2/36. Накнада за рад ликвидационог 
управника одређује се у месечном нето 
износу од 20.000,00 дин. 
 О висини трошкова ликвидационог 
управника, у спровођењу поступка ликви-
дације, одлучује посебним решењем 
Градско веће града Зајечара, а по 
поднетом захтеву. 
 

Члан 6. 
 

 Ликвидациони управник ће одмах, 
а најкасније до истека петнаестог дана од 
дана доношења ове Одлуке, поднети 
Агенцији за привредне регистре, уз 
регистрациону пријаву покретања поступ-
ка ликвидације и ову Одлуку ради регис-
трације ликвидације Спортско пословног 
центра “Тимок” Зајечар у Регистру. 
 

Члан 7. 
 

  Ликвидациони управник у року од 
30 дана од дана почетка ликвидације 
саставиће почетни ликвидациони биланс 
и у истом року га подноси  Скупштини 
града на усвајање, а Скупштина је дужна 
да донесе Одлуку о усвајању почетног 
ликвидационог биланса, најкасније у року 
од 30 дана од дана када им је поднет на 
усвајање. 

 Почетни ликвидациони извештај 
ликвидациони управник саставља најма-
ње 90 дана, а најкасније 120 дана од дана 
почетка ликвидације и у истом року га 
подноси  Скупштини града на усвајање, а 
Скупштина је дужна да донесе Одлуку о 
усвајању почетног ликвидационог 
извештаја, најкасније у року од 30 дана од 
дана када им је поднет на усвајање. 
Усвојени почетни ликвидациони извештај 
региструје се у складу са законом.  
 Ликвидациони управник не може 
отпочети са плаћањем ради намирења 
поверилаца нити са исплатама члановима 
друштва пре регистрације почетног 
ликвидационог извештаја, осим плаћања 
обавеза из текућег пословања друштва. 
 

Члан 8. 
 

 Осмог дана од дана доношења 
решења о регистрацији покретања поступ-
ка ликвидације од стране Агенције за 
привредне регистре, престаје радни однос 
свим запосленима у ликвидационом суб-
јекту као и лицима ангажованим по другим 
основима (Уговор о делу, Уговор о 
привременим и повременим пословима, 
Уговор о стручном усавршавању и 
оспособљавању и др.). 
 Ликвидациони управник може да 
задржи на раду онолики број запослених, 
колико буде сматрао да је потребно у току 
поступка ликвидације. 
  

Члан 9. 
 

 Доношењем ове Одлуке и уписом 
Одлуке у Регистар позивају се сви дужни-
ци да измире своје обавезе према ликви-
дационом субјекту, Спортско пословном 
центру “Тимок”  ДОО Зајечар (у даљем 
тексту: Друштво). 
 

Члан 10. 
 

 Оглас о покретању ликвидације 
објављује се у трајању од 90 дана на 
интернет страници Регистра привредних 
субјеката и садржи нарочито: 
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– позив повериоцима да пријаве своја 

потраживања на адресу: Спортско 
пословни центар “Тимок” ДОО Заје-
чар, Парк шума Краљевица бб 
Зајечар, 

– упозорење да ће потраживања пове-
рилаца бити преклудирана ако их 
повериоци не пријаве у року од 30 
дана од дана истека периода 
трајања oгласа. 

 
Члан 11. 

 
  Друштво је дужно да све приспеле 
пријаве потраживања, као и потраживања 
из члана 534. став 4. Закона о привред-
ним друштвима, евидентира у листу при-
јављених потраживања и да сачини листу 
признатих и оспорених потраживања.  
 Друштво може, у року од 30 дана 
од дана пријема пријаве потраживања, 
оспорити потраживање повериоца, у ком 
случају је обавезно да о томе у истом року 
обавести повериоца уз образложење 
оспоравања потраживања. 
 Друштво не може оспоравати пот-
раживања повериоцима чија су потражи-
вања утврђена извршном исправом. 
 Ако поверилац чије је потражи-
вање оспорено не покрене поступак пред 
надлежним судом у року од 15 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања и у истом року о томе 
писаним путем обавести Друштво, то 
потраживање се сматра преклудираним. 
 Ако је до тренутка пријема 
обавештења о оспоравању поверилац 
против Друштва већ покренуо поступак о 
том потраживању пред надлежним судом, 
поверилац није дужан да покреће нови 
поступак по пријему обавештења о 
оспоравању потраживања. 
 Потраживања настала након 
покретања ликвидације не пријављују се и 
морају се намирити до окончања 
ликвидације. 
 
 

Члан 12. 
 

 Обавештење свим повериоцима о 
покретању поступка ликвидације Друштва, 
биће објављено у складу са Законом. 
 

Члан 13. 
 

 Ако се из почетног ликвидационог 
биланса или почетног ликвидационог 
извештаја утврди да имовина Друштва 
није довољна за намирење свих 
потраживања поверилаца (презадуже-
ност), ликвидациони управник је дужан да 
надлежном суду поднесе предлог за 
покретање стечаја у року од 15 дана од 
дана састављања почетног ликвидацио-
ног биланса, односно почетног ликвидаци-
оног извештаја. 
 У случају из става 1. овог члана 
ликвидациони управник не може намири-
вати потраживања поверилаца, осим пот-
раживања насталих из текућег пословања 
Друштва до дана покретања стечајног 
поступка. 

 
Члан 14. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о оснивању 
Спортско пословног центра “Тимок” 
Зајечар (“Службени лист града Зајечара”, 
бр. 38/13, 30/14 и 44/14), као и Одлука о 
покретању стечајног поступка (“Службени 
лист града Зајечара”, бр. 42/17). 
 

Члан 15. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
I бр. 011-48/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

ПРЕДСЕДНИК   
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 
101/16 - др. закон и 47/18), члана 4. став 
1. и 4. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/11 и 104/16) и 
члана 39.  став 1. тач. 7., у вези члана 14.  
став 1. 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 25.07.2018. 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, 36/17, 20/18 и 24/18),  у 
члану 77. Одлуке, после става 4. додаје 
се став 5. који гласи:  
 „Забрањено је уништавање и 
оштећивање цветног засада, украсног 
растиња и стабала дрвећа на јавним 
зеленим површинама из става 2. овог 
члана (сечење, ломљење грана, чупање 
садница и сл.).“ 
 

Члан 2. 
 
 У члану 104. став 2. Одлуке, тачка 
12. мења се и гласи: „Прекрши забрану из 
члана 77. став 5. Одлуке,“. 
 У истом ставу овог члана Одлуке, 
досадашње тачке 12-17. постају тачке 13-
18.  
 
 У ставу 3. истог члана Одлуке, 
тачка 13. мења се и гласи: „Прекрши 
забрану из члана 77. став 5. Одлуке,“. 
 У истом ставу овог члана Одлуке, 
досадашње тачке 13-18. постају тачке 14-
19.  
 
 
 

 У ставу 4. истог члана Одлуке, 
тачка 11. мења се и гласи: „Прекрши 
забрану из члана 77. став 5. Одлуке,“.  
 У истом ставу овог члана Одлуке, 
досадашње тачке 11-17. постају тачке 12-
18. 

 
 Члан 3.  

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број: 011-46/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. год. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 
26. став 1. тач. 1. и чл. 27. став 10. Закона 
о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. Закон, 
108/16 и 113/17), у вези чл. 19. и 27. 
Одлуке о надлежностима у поступку при-
бављања и располагања стварима у јав-
ној својини Града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара“ бр.16/14) и чл. 39. став 1. 
тачка 31. Статута града Зајечара  ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08- испр., 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 
19/18), Скупштина града Зајечара je, на 
седници одржаној дана 25.07.2018. 
године, донела  

 
Р Е Ш Е ЊЕ  

   о преносу права коришћења 
покретних ствари у јавној својини  

кориснику ЈКП „Тимок - одржавање“  
Зајечар 

 
Члан 1. 

 
 ПРЕНОСИ СЕ право коришћења 
покретних ствари у јавној својини града 
Зајечара, од корисника СПЦ „Тимок“ ДОО 
Зајечар, кориснику ЈКП „Тимок - 
одржавање“ Зајечар и то:  
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 - путничког возила марке: DACIA, 
модел: LOGAN AMBIANCE PACK 1.4 CA 
регистарске ознаке ZA 028 - PS, број 
шасије: UU1LSDAAH35902104, број мото-
ра:  K7JA710UC05793, према саобраћајној 
дозволи број 2037420, серијски број 
81697c00003332, издатој од ПУ у Зајечару, 
 - нерегистрованог путничког возила 
марке: ZASTAVA,  модел: YUGO SKALA 
55, старе регистарске ознаке ZA 031-UT, 
број шасије: VX1128A0001096494, број 
мотора: 128A0641572638. 

 
Члан 2. 

  
  Корисник ЈКП „Тимок-одржавање“ 
Зајечар има право да предметне покретне 
ствари у јавној својини града Зајечара 
користи за обављање послова из своје 
делатности у складу са Оснивачким актом 
и да њима управља у смислу њиховог 
очувања, одржавања, обнављања и 
унапређивања, уз извршавање законских 
и других обавеза.  
                     

Члан 4.   
      
 Покретне ствари у јавној својини 
пренете овим Решењем на коришћење 
ЈКП „Тимок - одржавање“ Зајечар ради 
обављања делатности, остају у режиму 
јавне својине. 
 

Члан 5.   
 

 На основу овог Решења закључиће 
се Уговор о преносу права коришћења 
покретних ствари између Града Зајечара и 
ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар, којим ће 
се ближе регулисати међусобна права и 
обавезе. 
 

Члан 6.   
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара".              
  
I бр.  02 – 166/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
                                                                 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник 
РС“,бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 
101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број 1/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 
19/18), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 25.07.2018.године,  
донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног  комуналног 

предузећа "Тимок - одржавање" 
Зајечар 

 
   I   

 
 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа "Тимок - 
одржавање"  Зајечар: 
 
- за председника 
 Радиша Николић, дипл. грађ. 
инжењер - хидросмера из Зајечара, 
представник оснивача 
  
- за чланове: 
 1. Љубомир Ђуричић, дипл. инж. 
архитектуре из Зајечара, представник 
оснивача 
 2. Јасмина Басалић, дипл. инже-
њер шумарства за пејзажну архитектуру, 
представник запослених 
  

II  
 
 Именовањем председника и 
чланова Надзорног одбора престаје са 
радом привремени Надзорни одбор овог 
предузећа који је Скупштина града 
Зајечара именовала Одлуком о измени 
Одлуке о оснивању Јавног комуналног 
предузећа “Тимок – одржавање” Зајечар, I 
бр.011-71/217 od 28.12.2017. године 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
47/17).  
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III 
 
  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 

 
IV 
 

 Решење доставити именованим, 
Јавном комуналном предузећу "Тимок - 
одржавање"  Зајечар и архиви. 

  
 

 I бр.02-167/2018 
 У Зајечару, 25.07.2018.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 22. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.07.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Одлуку о 

начину покрића губитка ЈКСП „Зајечар“ 
Зајечар за 2017. годину 

 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о 
начину покрића губитка Јавног 
комунално- стамбеног предузећа 
"Зајечар" Зајечар за 2017. годину, коју је 
усвојио Надзорни одбор овог Предузећа, 
на седници одржаној 12.06. 2018. године. 
 

II 
 

 Саставни део Одлуке из става I 
овог Решења је Извештај о раду  Јавног 
комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" 
Зајечар за 2017. годину 

 

III 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 011-49/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   
 

 На основу члана 22. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној  25.07.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Средњорочни 

план пословне стратегије и развоја  
Јавног комунално - стамбеног 
предузећа "Зајечар" Зајечар 

 за период од 2017.-2021. године 
 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Средњороч-
ни план пословне стратегије и развоја 
Јавног комунално-стамбеног предузећа 
"Зајечар" Зајечар за период од 2017.-
2021. године који је усвојио Надзорни 
одбор овог Предузећа 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 I број: 02-168/2018 
 У Зајечару, 25.07.2018. 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 22. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 39. став 1. тачка 9. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној  25.07.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Дугорочни 
план пословне стратегије и развоја  

Јавног комунално - стамбеног 
предузећа "Зајечар" Зајечар 

 за период од 2017.-2027. године 
 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Дугорочни 
план пословне стратегије и развоја Јавног 
комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" 
Зајечар за период од 2017.-2027. године 
који је усвојио Надзорни одбор овог 
Предузећа 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 I број: 02-169/2018 
 У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

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

   
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8.,  а у вези са чланом 66. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и чл. 39. став 1.  тач. 
28. 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 дана 25.07.2018. године, донела 
је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. 
ГОДИНУ 

 
I 

 
  Усваја се Извештај о раду Јавног 
комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ 
Зајечар за 2017. годину. 
 
 

II 
 

 Саставни део Извештаја из става I 
овог Решења је Извештај независног 
ревизора о извршеној ревизији годишњих 
финансијских извештаја за 2017. годину 
ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар. 

 
III 

 
 Решење објавити у "Службеном  
листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-170/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 22. став 3. и 
члана 58. 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  25.07.2018. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности на Одлуку о 

расподели добити ЈКП 
„Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2017. 

годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Одлуку о 
расподели добити Јавног комуналног 
предузећа "Зајечарпаркинг" Зајечар за 
2017. годину, коју је усвојио Надзорни 
одбор овог Јавног комуналног предузећа, 
на седници одржаној 30. 04. 2018. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број: 02-171/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8.  а у вези са чланом 66. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и чл. 39. став 1.  тач. 
28. Статута града Зајечара ("Сл. лист гра-
да 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 
25.07.2018. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2017. ГОДИНУ 
 
I 

 
  Усваја се Извештај о раду Јавног 
комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар 
за 2017. годину који је усвојио Надзорни 
одбор овог предузећа на седници 
одржаној 28.06.2018. године. 

II 
 

 Саставни део Извештаја из става I 
овог Решења је Годишњи  финансијски 
извештаја за 2017. годину и Извештај са 
мишљењем овлашћеног ревизора 
”Економско-финансијска ревизија” ДОО 
Београд, Предузеће за ревизију за 
пословну 2017. годину. 

 
III 

 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара" . 
 
I бр. 02-172/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

На основу члана 31. став 4. у вези 
члана 53. став 2. Закона о 
Правобранилаштву (“Сл. Гласник РС” бр 
55/2014) и Одлуке о правобранилаштву 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 51/14), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној дана 25.07.2018. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА 
ФУНКЦИЈЕ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 
I 

СВЕТЛАНИ ЛУКИЋ, дипломира-
ном правнику из Зајечара, престаје 
дужност вршиоца функције Правобрани-
оца града Зајечара услед протека рока на 
који је постављена. 

 
II 

СВЕТЛАНА ЛУКИЋ, дипломирани 
правник из Зајечара, поставља се за 
вршиоца функције Правобраниоца града 
Зајечара на период од шест месеци. 

Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара". 
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О б р а з л о ж е њ е  
 

Скупштина града Зајечара је на 
седници одржаној 16.12.2017. године до-
нела Решење о разрешењу Правобрани-
оца града Зајечара које је ступило на 
снагу даном доношења. 

Чланом 31. став 4. Закона о право-
бранилаштву предвиђено је да се по 
престанку функције Правобраниоца пос-
тавља вршилац функције Правобраниоца 
из реда заменика Правобраниоца на 
период од шест месеци. Чланом 53. став 
2. истог Закона прописано је да се 
одредбе овог Закона сходно примењују и 
на Правобранилаштво јединице локалне 
самоуправе. 

Светлана Лукић, заменик Право-
браниоца града Зајечара на седници Ску-
пштине града Зајечара одржаној 
28.12.2018. године постављена за вршио-
ца функције Правобраниоца града Зајеча-
ра Решењем I број: 02-384/2017 од 
28.12.2017. године, на период од шест 
месеци. Сходно наведеном одлучено је 
као у ставу првом диспозитива овог 
Решења. 

Будући да у наведеном периоду од 
шест месеци Скупштина града Зајечара 
није поставила Правобраниоца града 
Зајечара, Светлана Лукић се поставља за 
вршиоца функције Правобраниоца града 
Зајечара на период од шест месеци, како 
је одлучено у ставу другом диспозитива 
овог Решења. 

Светлана Лукић рођена је у Заје-
чару 07.01.1959. године. Основну школу и 
Гимназију завршила је у Зајечару. Дипло-
мирала је на Универзитету у Нишу, Прав-
ном факултету у Нишу и стекла је звање 
дипломирани правник. Правосудни испит 
положила је 1992. године. У Градској уп-
рави Града Зајечара обављала је послове 
самосталног стручног сарадника у имо-
винско правној служ-би, затим послове 
шефа службе за управне послове у Оде-
љењу за урбани-зам, грађевинске и кому-
нално- стамбене послове, била је секре-
тар Градског већа Града Зајечара и заме-
ник начелника Градске управе Града Заје-
чара. У временском периоду од августа 
1999. године до новембра 2000. године, 
обављала је функцију заменика министра 
културе у Влади Републике Србије. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема решења. Тужба се 
предаје Суду непосредно или преко 
поште. 

Решење доставити именованој, 
Правобранилаштву града Зајечара и 
архиви 
 
 
I број: 02-173/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
         Стефан Занков, с.р. 

   
 
На основу члана 32. став 1. тачка 

9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018),  
члана 28. став 2. Закона о култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016 и 
30/2016 – испр.) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 1/2008, 3/2008 - испр., 
20/2009, 21/2011, 56/2013, 22/2014, 8/2016, 
36/2017 и 19/2018), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25.07.2018. 
године,  донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ                                                                                             
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ” ЗАЈЕЧАР 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Статут 
Матичне библиотеке “Светозар Марковић” 
Зајечар, Дел. бр. 517, који је донео 
Управни одбор Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” Зајечар на седници 
одржаној дана 12.07.2018. године. 
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II 
 
 Ово решење објавити у 
„Службеном  листу града Зајечара”. 
 
I бр. 02-174/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и 
члана 39. став 1. тачка 9) Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
1/2008, 3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 
56/2013, 22/2014, 8/2016, 36/2017 и 
19/2018), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 25.07.2018. године,  
донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ 
ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ 
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Измену 
Програма рада са Финансијским планом 
за 2018. годину Туристичке организације 
града Зајечара, број 292/18 од 16.07.2018. 
године. 

 
II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-175/2018 
У Зајечару, дана 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 41. став 3. и 4. и 
45. став 4. и 5. Закона култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.), члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-др. закон,... 
83/05 - испр.др.закона и 83/14-др.закон) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 
и 19/18), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 25.07.2018. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

"ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чла-
нови  Управног одбора Народног музеја 
"Зајечар"  у Зајечару, и то: 
               
1. Слађана Ристић, члан, представник 

запослених и 
2. Нина Погарчић, члан, представник 

запослених. 
  

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Народног музеја "Зајечар"  у Зајечару, и 
то: 
 
1. Јелица Илић, члан, представник за-

послених и 
2. Милош Јаковљевић, члан, представ-

ник запослених. 
  

III 
  
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
чланови Надзорног одбора Народног 
музеја "Зајечар"  у Зајечару, и то: 
 
1. Драган Андрејевић, члан, пред-

ставник запослених и 
2. Јелица Илић, члан, представник 

запослених. 
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IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Народног музеја "Зајечар"  у Зајечару, и 
то:  
 
1. Радиша Игњатовић, члан, пред-

ставник запослених и 
2. Адријана Максимовић, члан, пред-

ставник запослених. 
         

V 
 

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

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Народном музеју "Зајечар" у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности ГУ 
града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I бр.02-176/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 41. став 3. и 4. и 
45. став 4. и 5. Закона култури ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - 
испр.), члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/05-
др.закон,...83/05-испр.др.закона и 83/14-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
25.07.2018. године, донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 
„ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
чланови Управног одбора Историјског 
архива „Тимочка крајина“ Зајечар,  и то: 
               
1. Горан Младеновић, члан, представ-

ник запослених и 
2. Зоран Јанковић, члан, представник 

запослених. 
             

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, и то: 
 
1. Лелица Бошковић, члан, представ-

ник запослених и 
2. Агим Јанузи, члан, представник 

запослених. 
        

III 
  
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланa 
Надзорног одбора Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар,  и то: 
 
1. Агим Јанузи, члан, представник 

запослених. 
  

IV 
 

   ИМЕНУЈE СЕ у Надзорни одбор 
Историјског архива „Тимочка крајина“ 
Зајечар, и то:  
 
1. Драган Живковић, члан, представ-

ник запослених. 
 

V 
 

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

  Решење доставити: именованима, 
Историјском архиву “Тимочка крајина” 
Зајечар, Одељењу за локални економски 
развој, привреду и друштвене делатности 
ГУ града Зајечара и архиви Скупштине 
града Зајечара. 
 
I бр.02-177/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 20. став 1. и 22. 
став 1. Закона о јавним службама ("Сл. 
гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. 
закон, 81/05 - испр. др. закона, 83/05 - 
испр. др. закона и 83/14 - др. закон), члана 
137. став 1. и члана 139. став 1. Закона о 
здравственој заштити ("Сл. гласник РС", 
бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13 - др. Закон, 93/14, 
96/15, 106/15, 113/17 - др. закон и 105/17 - 
др. закон)  и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр., 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 25.07.2018. године, донела је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  УСТАНОВЕ  АПОТЕКА 

“ЗАЈЕЧАР” У ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
чланови Управног одбора Установе 
Апотека “Зајечар” у Зајечару, и то: 
               
1. Марија Миливојевић, члан, 

представник запослених и 
2. Ивана Јовичић, члан, представник 

запослених. 
          

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Установе Апотека “Зајечар” у Зајечару, и 
то: 
 
1. Марија Миливојевић, члан, представ-

ник запослених и 
2. Ивана Јовичић, члан, представник 

запослених. 
       

III 
  
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан 
Надзорног одбора Установе Апотека 
“Зајечар” у Зајечару, и то: 
 
1. Марија Милутиновић, члан, представ-

ник запослених. 
 

IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Установе Апотека “Зајечар” у Зајечару, и 
то:  
 
1. Марија Милутиновић, члан, представ-

ник запослених. 
 

V 
 

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

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Установи Апотека “Зајечар” у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности ГУ 
града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I бр.02-178/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. и 
члана 22. став 1. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 
71/94, 79/05-др.закон,...83/05-испр. др. 
закона и 83/14-др.закон), члана 134. Зако-
на 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 
25.07.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ 
ОДБОРА  УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности 
члано ви Управног одбора Установе за 
дневни боравак деце и омладине ометене 
у развоју у Зајечару, и то: 
 
1. Ана Стефановић, члан, представник 

запослених и 
2. Дејан Петковић, члан, представник 

запослених.  
 

II 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 
Установе за дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју у Зајечару, и то: 
 
1. Ана Стефановић, члан, представник 

запослених и 
2. Дејан Петковић, члан, представник 

запослених.  
 

III 
  
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан 
Надзорног одбора Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару, и то: 
 
1. Даница Милошевић, члан, представ-

ник запослених.    

IV 
 

   ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Установе за дневни боравак деце и омла-
дине ометене у развоју у Зајечару, и то:  
 
1. Даница Милошевић, члан, представ-

ник запослених. 
 

V 
 

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

VI 
 

  Решење доставити: именованима, 
Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару, 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности ГУ 
града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I бр.02-179/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9., у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. 
закон и 47/2018) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 25.07.2018.године,  доноси  
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Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења o именовању 

председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног  комуналног предузећа 

"Хигијена Зајечар" Зајечар 
 

 I  
 

 Мења се Решење о именовању  
председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног  комуналног предузећа "Хигијена 
Зајечар" Зајечар, I  бр. 02-318/2017 од 
28.11.2017. године (“Службени лист града 
Зајечара”, бр. 43/17) у тач. 1. став 1. Ре-
шења, тако што се за председника Над-
зорног одбора Јавног комуналног преду-
зећа "Хигијена Зајечар"  Зајечар именује:  
 
 Никола Шарчевић, дипл. инг. геоло-
гије из Зајечара, представник оснивача. 
  

II  
 

  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

III 
 

 Решење доставити именованом, 
Јавном комуналном предузећу "Хигијена 
Зајечар"  Зајечар и архиви. 

  
 

 I бр.02-180/2018 
 У Зајечару, 25.07.2018.године.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   
 
 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о осно-
вама 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 25.07.2018. године, донела је 
  

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

ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ  ШКОЛЕ  У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Економско трговинске 
школе у Зајечару, и то:  
   
2. Иван Жикић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Властимир Јеленковић, представник 

локалне самоуправе, 
4. Оливера Ранђеловић, представник 

локалне самоуправе, 
5. Жељко Дујновић, представник запос-

лених, 
6. Јасмина Куновчић Вулин, представник 

запослених, 
7. Ирена Васовић, представник запосле-

них, 
8. Дејан Божиновић, представник роди-

теља, 
9. Војислав Вуковић, представник роди-

теља и 
10. Жаклина Недовић Димитријевић, 

представник родитеља. 
 
 II  ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Економско трговинске школе у Зајечару, 
чланови: 
 
1. Милена Виденовић, представник ло-

калне самоуправе, 
2. Данијела Митић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Габријела Поповић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Соња Бађевић, представник запосле-

них, 
5. Данијела Рудовић, представник запос-

лених, 
6. Виолета Галик, представник запос-

лених, 
7. Дејан Божиновић, представник родите-

ља, 
8. Војислав Вуковић, представник роди-

теља, 
9. Жаклина Недовић Димитријевић, 

представник родитеља. 
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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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-331 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор 
Техничке школе у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 611-158-01/7 од 
27.04.2018. године, Директор школе је 
Скупштини града Зајечара доставио 
предлоге за чланове Школског одбора те 
школе после спроведених поступака за 
именовање и обављених тајних гласања, 
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: Записник бр.611-111/4-01/2 са 
седнице Наставничког већа од 29.03.2018. 
године, Одлуку Наставничког већа бр.611-
111/5-01/2 од 29.03.2018. године, Записник 
бр. 611-144/1-01/3 са седнице Савета 
родитеља од 19.04.2018. године, Одлуку 
Савета родитеља бр.611-144/1а-01/3 од 
19.04.2018. године, кao и Извештаје 
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-
1/2559/18 од 24.04.2018. године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 

 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Милене Виденовић, из 
Зајечара, радника Градске управе, рођене 
1981. године, Данијеле Митић, из 
Зајечара, гимназија, рођене 1972. године 
и Габријеле Поповић, из Зајечара, доктора 
наука, рођене 1984. године.    
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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: име-
нованима,  Економско трговинској школи у 
Зајечару, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-181/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

   
 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња ("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 25.07.2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ГИМНАЗИЈЕ  У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора  Гимназије у Зајечару, и 
то:  
 
1. Драгана Гогић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Мирослав Антић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Сузана Стаменковић, представник 

локалне самоуправе, 
4. Виолета Симић, представник запос-

лених, 
5. Мирјана Станојевић, представник за-

послених, 
6. Данијела Митов, представник запос-

лених, 
7. Дарко Вугделија, представник родите-

ља, 
8. Ивица Милосављевић, представник 

родитеља и 
9. Драган Ћирић, представник родитеља.  
 
 
 II  ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор  
Гимназије у Зајечару, чланови: 
 
1. Срђан Рубежић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Ива Ђорђевић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Драган Ћирић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Радмило Николић, представник запо-

слених, 
5. Маја Митровић, представник запо-

слених, 
6. Младен Шљивовић, представник 

запослених, 
7. Дарко Вугделија, представник роди-

теља, 
8. Ивица Милосављевић, представник 

родитеља, 
9. Владислав Милојевић, 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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-333 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор Гимна-
зије у Зајечару, са почетком трајања 
четворогодишњег мандата од 06.07.2014. 
године. 
 Дописом 01 број 139 од 04.04.2018. 
године, Директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула пос-
тупак за именовање новог сазива органа 
управљања у школи и 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 прило-
жила: Записник Комисије за спровођење 
поступка избора са седнице Наставничког 
већа 04 бр.112 од 26.03.2018. године,  
Записник Комисије за спровођење поступ-
ка избора са седнице Савета родитеља 
03 бр.123 од 28.03.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару, 
И број: 235-1/2109/18 од 02.04.2018. годи-
не да предложени кандидати нису осуђи-
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вани за кривична дела утврђена  у члану 
116. став 9. тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије име-
новање су законом прописану процедуру 
спровели надлежни органи школе, као и 
именовање представника локалне само-
управе, и то: Срђана Рубежић, из Зајеча-
ра, шефа Кабинета Градоначелника, ро-
ђеног 1966. године, Иве Ђорђевић, адво-
катског приправника из Зајечара, рођене 
1990. године и Драгана Ћирића, из 
Зајечара, бренд менаџера, рођеног 1971. 
године.    
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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: имено-
ванима,  Гимназији у Зајечару, Одељењу 
за ЛЕР, привреду и друштвене делатности 
и архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
I број 02-182/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о осно-
вама 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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

МЕДИЦИНСКЕ  ШКОЛЕ  У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

          I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школ-
ског одбора Медицинске школе у Зајечару, 
и то:  
   
1. Андрија Милошевић,  представник ло-

калне самоуправе, 
2. Бранкица Васић,  представник локалне 

самоуправе, 
3. Љиљана Јовановић,  представник ло-

калне самоуправе, 
4. Снежана Радисављевић,  представник 

запослених, 
5. Данијела Милановић,  представник за-

послених, 
6. др Гордана Јанковић,  представник за-

послених, 
7. Радица Милојковић,  представник ро-

дитеља, 
8. Снежана Лукић Мадић,  представник 

родитеља и 
9. Слађана Јоковић Крстић,  представник 

родитеља. 
 
 II  ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Медицинске школе у Зајечару, чланови: 
 
1. Вања Панајотовић, представник ло-

калне самоуправе, 
2. Вукојица Секулић, представник локал-

не самоуправе, 
3. Предраг Ристић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Гордана Јанковић, представник запос-

лених, 
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5. Данијела Милановић, представник за-

послених, 
6. Татјана Живковић, представник запос-

лених, 
7. Снежана Лукић Мадић, представник 

родитеља, 
8. Радица Милојковић, представник ро-

дитеља, 
9. Небојша Димитријевић, 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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, Ре-
шењем I број 02-335 од 20.06.2014. годи-
не, именовала Школски одбор Медицин-
ске школе у Зајечару, са почетком трајања 
четворогодишњег мандата од 06.07.2014. 
године. 
 Дописом број 297-01/18 од 
10.05.2018. године, Директор школе је 
Скупштини града Зајечара доставила 
предлоге за чланове Школског одбора те 
школе после спроведених поступака за 
именовање и обављених тајних гласања, 
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: Записник бр.04/8 са седнице 
Наставничког већа од 29.03.2018. године, 
Извештај Комисије о резултату гласања, 

Записник бр. 181-03/18 са седнице Савета 
родитеља од 16.03.2018. године,  Извеш-
тај Комисије о резултату гласања, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/2486/18-1 од 20.04.2018. годи-
не, да предложени кандидати нису осуђи-
вани за кривична дела утврђена  у члану 
116. став 9. тачка.1) Закона о основама 
система образовања и васпитања.  
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије име-
новање су законом прописану процедуру 
спровели надлежни органи школе, као и 
именовање представника локалне само-
управе, и то: Вање Панајотовић, из Заје-
чара, мед.сестре, радника ЗЦ Зајечар, ро-
ђене 1972. године, Вукојице Секулића, ад-
воката из Зајечара, рођеног 1977. године 
и Предрага Ристића, из Зајечара, вишег 
рад.техничара, рођеног 1979. године.    
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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: имено-
ванима,  Медицинској школи у Зајечару, 
Одељењу за ЛЕР, привреду и друштвене 
делатности и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I број 02-183/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. 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 1. Закона о осно-
вама 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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Техничке школе у 
Зајечару, и то:  
  
1. Драган Јеленковић, представник ло-

калне самоуправе, 
2. Горица Гитарић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Дарко Стратијев, представник локалне 

самоуправе, 
4. Дарко Дујновић, представник запосле-

них, 
5. Драган Милић, представник запосле-

них, 
6. Дејан Дачић, представник запослених, 
7. Весна Митић, представник родитеља, 
8. Валентина Ваљевић, представник 

родитеља и 
9. Светлана Јанковић, представник 

родитеља. 
 
 
 II  ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Техничке школе у Зајечару, чланови: 
 
1. Јована Тошић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Мирјана Станкић, представник ло-

калне самоуправе, 
3. Драган Јеленковић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Данијела Ђорђевић, представник 

запослених, 
5. Дејан Николић, представник запос-

лених, 
 

6. Пантелија Бабић, представник запос-
лених, 

7. Тамара Младеновић, представник ро-
дитеља, 

8. Зденка Чебуковић, представник роди-
теља, 

9. Драган Павловић, представник роди-
теља. 

  
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 упра-
вљања чине по три представника из реда 
запослених у установи, родитеља, однос-
но других законских заступника и три 
представника на предлог јединице локал-
не самоуправе; да чланове органа 
управљања установе именује и разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-337 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор 
Техничке школе у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 02/611-468 од 
25.04.2018. године, Директор школе је 
обавестио Скупштину града Зајечара да 
члановима Школског одбора те школе 
истиче мандат 06.07.2018. године, и да је 
Школа благовремено, у законском року, 
покренула поступак за именовање новог 
сазива органа управљања у школи и 
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. 
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   Уз наведени акт Школа је 
приложила: Извештај број 04/611-435 од 
19.04.2018 са седнице Наставничког већа, 
Извештај број 03/611-446 од 20.04.2018 са 
седнице Савета родитеља, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број:235-1/2521/18 од 23.04.2018. године, 
да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена у члану 116. 
став 9. тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања.  
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: пред-
ставника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Јоване Тошић, економи-
сте из Зајечара, рођене 1987. године, 
Мирјане Станкић, из Зајечара, радника 
Градске управе, рођене 1976. године и 
Драгана Јеленковића, из Зајечара, 
професора физике, рођеног 1950. године.    
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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: имено-
ванима, Техничкој школи у Зајечару, Оде-
љењу за ЛЕР, привреду и друштвене де-
латности и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
I број 02-184/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 ПРЕДСЕДНИК 
    Стефан Занков, с.р. 

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпи‚-
тања ("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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "15.МАЈ" У МАЛОМ 
ЈАСЕНОВЦУ 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "15.мај" 
у Малом Јасеновцу, и то:  
   
1. Драгослав Маријацић, представник 

локалне самоуправе, 
2. Јон Дидојевић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Милена Илић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Тоша Миленковић, представник запос-

лених, 
5. Славица Филиповић, представник за-

послених, 
6. Ивана Божиновић, представник запос-

лених, 
7. Сања Ћирић, представник родитеља, 
8. Сања Првуловић, представник родите-

ља и 
9. Венцислав Цветковић, представник 

родитеља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе  "15.мај" у Малом 
Јасеновцу, чланови: 
 
1. Славиша Димитрашковић, представ-

ник локалне самоуправе, 
2. Војкица Пауновић, представник локал-

не самоуправе, 
3. Саша Мариновић, представник локал-

не самоуправе, 
4. Зоран Божиновић, представник запос-

лених, 
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5. Мирјана Јеленковић, представник 

запослених, 
6. Бојан Тимић, представник запослених, 
7. Милутин Ђорђевић, представник роди-

теља, 
8. Венцислав Цветковић, представник 

родитеља, 
9. Дејан Дуловић, представник родите-

ља. 
  

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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, Ре-
шењем I број 02-307 од 20.06.2014. годи-
не, именовала Школски одбор ОШ "15.мај" 
у Малом Јасеновцу, са почетком трајања 
четворогодишњег мандата од 06.07.2014. 
године. 
 Дописом број 86 од 09.05.2018. 
године, Директор школе је обавестиo 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула пос-
тупак за именовање новог сазива органа 
управљања у школи и 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 при-
ложила: Записник са седнице Наставнич-
ког већа од 03.04.2018. године, Записнике 
са седница Савета родитеља од 
03.04.2018. године и 30.04.2018. године, 
изјаву родитеља Саше Стојановића од 
19.04.2018. године, кao и Извештаје 
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-
1/2763/18 од 03.05.2018. године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања.  
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Димитрашковић Слави-
ше, пољопривредника из В.Јасеновца, ро-
ђеног 1972. године,  Војкице Пауновић, 
пензионера из Шипикова, рођене 1956. 
године и Мариновић Саше, пољопривред-
ника из М. Јасеновца, рођеног 1987. 
године.  
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "15.мај" у 
Малом Јасеновцу, Одељењу за ЛЕР, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-185/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. 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 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 25.07.2018. године, 
донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ДЕСАНКА 
МАКСИМОВИЋ" У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе Десанка 
Максимовић" у Зајечару, и то:  
  
1. Берислав Жикић, представник локал-

не самоуправе, 
2. Сузана Томић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Александар Миливојевић, представ-

ник локалне самоуправе,  
4. Стеван Јовановић, представник за-

послених, 
5. Дејан Трифуновић, представник запо-

слених, 
6. Валентина Поповић, представник 

запослених, 
7. Ивана Пешић, представник родитеља, 
8. Сузана Вујић, представник родитеља 

и 
9. Сузана Маринковић, представник 

родитеља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Десанка Максимовић" у 
Зајечару, чланови: 
 
1. Милена Костић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Владан Марковић, представник локал-

не самоуправе, 
3. Никола Ћирић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Ивана Николић, представник запосле-

них, 

5. Браниша Ђорђевић, представник за-
послених, 

6. Сузана Рубежић, представник запос-
лених, 

7. Сандра Николић, представник роди-
теља, 

8. Миљан Миљковић, представник роди-
теља, 

9. Ана Сандуловић, представник роди-
теља. 

 

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 разре-
шава скупштина јединице локалне самоу-
праве, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-313 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Љуба Нешић" у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 173/18 од 30.04.2018. 
године, Директор школе је обавестиo 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа 
благовремено, у законском року, покре-
нула поступак за именовање новог сазива 
органа управљања у школи и 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. 
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   Уз наведени акт Школа је приложи-
ла: Одлуку Наставничког већа бр.144-3/18 
од 17.04.2018. године, Одлуку Савета ро-
дитеља бр.87-7/18 од 14.03.2018. године, 
кao и Извештаје Полицијске управе у Заје-
чару И број: 235-1/2623/18 од 26.04.2018. 
године, да предложени кандидати нису 
осуђивани за кривична дела утврђена  у 
члану 116. став 9. тачка.1) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије име-
новање су законом прописану процедуру 
спровели надлежни органи школе, као и 
именовање представника локалне самоу-
праве, и то: Милене Костић, професора 
италијанског језика из Зајечара, рођене 
1984. године, Марковић Владана из Заје-
чара, Секретара Црвеног крста, рођеног 
1982. године и Николе Ћирића, фарма-
цеута из Зајечара, рођеног 1985. године.   
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "Десанка 
Максимовић" у Зајечару, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-186/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ"ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ"  У ВРАЖОГРНЦУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу, и то:  
  
1. Драгиша Ђурић, представник локал-

не самоуправе, 
2. Александра Перовић, представник 

локалне самоуправе, 
3. Драгослав Станисављевић, пред-

ставник локалне самоуправе, 
4. Џета Савић, представник запослених, 
5. Јелена Милојковић, представник 

запослених, 
6. Бобан Антић, представник запосле-

них, 
7. Драган Николић, представник родите-

ља, 
8. Жикица Марковић, представник 

родитеља и 
9. Данијела Димитријевић, представник 

родитеља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Доситеј Обрадовић" у 
Вражогрнцу, чланови: 
 
1. Јелена  Гајкић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Сузана Јеремић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Александра Перовић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Соња Радоњић, представник запос-

лених, 
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5. Џета Савић, представник запослених, 
6. Бобан Антић, представник запослених, 
7. Марина Гроздановић, представник 

родитеља, 
8. Соња Јовић, представник родитеља, 
9. Милица Првуловић-Гроздановић, 

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 разреша-
ва скупштина јединице локалне самоуп-
раве, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-317 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Доситеј Обрадовић" у Вражогрнцу, са 
почетком трајања четворогодишњег 
мандата од 06.07.2014. године. 
 Дописом број 143 од 03.05.2018. 
године, Директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа 
благовремено, у законском року, 
покренула поступак за именовање новог 
сазива органа управљања у школи и 
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: Записник са седнице 
Наставничког већа од 24.04.2018. године, 
Записник са седнице Савета родитеља од 
05.04.2018. године,  кao и Извештаје 
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-
1/2682/18 од 27.04.2018. године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Гајкић Јелене, ветери-
нарског техничара из Вражогрнца, рођене 
1990. године, Јеремић Сузане, ССС из 
Вражогрнца, рођене 1976. године и Алек-
сандре Перовић, ек. менаџера у здрав-
ству из Вражогрнца, рођене 1970. године.  
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-187/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. 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 1. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "Ђура 
Јакшић" у Зајечару, и то: 
  
1. Јасмина Недељковић, представник ло-

калне самоуправе, 
2. Јасмина Стевић Јовић, представник 

локалне самоуправе, 
3. Јелена Марковић, представник локал-

не самоуправе, 
4. Надица Петковић Стојанов, представ-

ник запослених, 
5. Зоран Величковић, представник запос-

лених, 
6. Весна Миладиновић, представник 

запослених, 
7. Горан Вељковић, представник роди-

теља, 
8. Зоран Ћирић, представник родитеља, 
9. Санела Ристић, представник 

родитеља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе  "Ђура Јакшић" у Зајечару, 
чланови: 
 
1. Тања Ивковић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Марија Голубовић, представник локал-

не самоуправе, 
3. Јасмина Стевић Јовић, представник 

локалне самоуправе, 
4. Миланка Милошевић, представник 

запослених, 
 

5. Данијела Милутиновић, представник 
запослених, 

6. Надица Петковић-Стојанов, представ-
ник запослених, 

7. Марина Поповић, представник роди-
теља, 

8. Славиша Божиновић, представник ро-
дитеља, 

9. Игор Јовановић, представник роди-
теља. 

 
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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-315 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Ђура Јакшић" у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 442/18 од 10.04.2018. 
године, Директор школе је обавестиo 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула пос-
тупак за именовање новог сазива органа 
управљања у школи и 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. 
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   Уз наведени акт Школа је прило-
жила: Записник бр.414/18 са седнице 
Наставничког већа од 02.04.2018. године, 
Одлуку Наставничког већа бр.415/18 од 
02.04.2018. године, Записник бр.411/18 са 
седнице Савета родитеља од 02.04.2018. 
године, Одлуку Савета родитеља бр. 
412/18 од 02.04.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/2166/18 од 04.04.2018. године, 
да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 116. 
став 9. тачка.1) Закона о основама 
система образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије име-
новање су законом прописану процедуру 
спровели надлежни органи школе, као и 
именовање представника локалне само-
управе, и то: Тање Ивковић, из Зајечара, 
ССС, рођене 1973. године, Марије Голу-
бовић из Зајечара, дипл. географа, рође-
не 1987. године и Јасмине Стевић Јовић, 
из Звездана,  дипл. инг. тех., радника 
Градске управе, рођене 1965. године.    
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "Ђура 
Јакшић" у Зајечару, Одељењу за ЛЕР, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 

 
I број 02-188/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња ("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 25.07.2018. године, донела је 
  

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН 
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ"  У САЛАШУ 

 
  
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе  "Јован 
Јовановић Змај" у Салашу, и то:  
   
1. Властимир Станковић, представник 

локалне самоуправе, 
2. Дарко Антић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Живојин Васиљевић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Јаворка Станковић, представник за-

послених, 
5. Тања Стојановић, представник запос-

лених, 
6. Анкица Бабић, представник запосле-

них, 
7. Душко Милић, представник родитеља, 
8. Зоран Цветковић, представник родите-

ља и 
9. Саша Пандуревић, представник роди-

теља. 
 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе  "Јован Јовановић Змај" у 
Салашу, чланови: 
 
1. Властимир Станковић, представник 

локалне самоуправе, 
2. Живојин Васиљевић, представник 

локалне самоуправе, 
3. Дарко Антић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Биљана Николић, представник запос-

лених, 
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5. Сања Пауновић, представник запосле-

них, 
6. Јаворка Станковић, представник запо-

слених, 
7. Саша Пандуревић, представник роди-

теља, 
8. Зоран Цветковић, представник роди-

теља и 
9. Душко Милић, 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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-321 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ  
"Јован Јовановић Змај" у Салашу, са по-
четком трајања четворогодишњег мандата 
од 06.07.2014. године. 
 Дописом број 199 од 10.05.2018. 
године, Директор школе је обавестиo 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
05.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула пос-
тупак за именовање новог сазива органа 
управљања у школи и 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: копију записника са седнице 
Наставничког већа од 21.02.2018. године, 
копију записника са седнице Савета 
родитеља од 12.03.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/1776/18 од 19.03.2018. године, 
да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 116. 
став 9. тачка.1) Закона о основама 
система образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се 
разрешење чланова Школског одбора 
којима је истекао мандат, као и 
именовање новог сазива Школског одбора 
и то: представника запослених и 
родитеља, за чије именовање су законом 
прописану процедуру спровели надлежни 
органи школе, као и именовање 
представника локалне самоуправе, и то: 
Властимира Станковића, пензионера из 
Салаша, рођеног 1951. године; Живојина 
Васиљевића, пензионера из М. Јасикове, 
рођеног 1946. године и Дарка Антића, из 
Копривнице, ССС, рођеног 1987. године.  
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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  "Јован 
Јовановић Змај" у Салашу, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-189/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. 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 1. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ 
ЈЕГОР"  У РГОТИНИ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе  
"Јеремија Илић Јегор" у Рготини, и то:  
1. Зоран Цокић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Милорад Илић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Бранислав Јеремић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Данијела Живадиновић, представник 

запослених, 
5. Зоран Милићевић, представник запос-

лених, 
6. Слађана Јовановић, представник за-

послених, 
7. Марија Тамбурић, представник роди-

теља, 
8. Драгана Живановић, представник ро-

дитеља, 
9. Јасмина Станимировић, представник 

родитеља. 
 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе  "Јеремија Илић Јегор" у 
Рготини, чланови: 
1. Mаја Тодоровић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Милорад Илић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Ивана Станковић, представник локал-

не самоуправе, 
4. Данијела Живадиновић, представник 

запослених, 

5. Зоран Милићевић, представник запос-
лених, 

6. Александра Радојковић, представник 
запослених, 

7. Марија Тамбурић, представник родите-
ља, 

8. Драгана Живановић, представник ро-
дитеља, 

9. Марија Радинковић, представник роди-
теља. 

 
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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-305 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Јеремија Илић Јегор" у Рготини, са 
почетком трајања четворогодишњег 
мандата од 06.07.2014. године. 
 Дописом број 275 од 04.05.2018. 
године, Директор школе је обавестила 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
05.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула 
поступак за именовање новог сазива 
органа управљања у школи и 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. 
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   Уз наведени акт Школа је 
приложила: копију записника са седнице 
Наставничког већа од 28.03.2018. године, 
копију записника са седнице Савета 
родитеља од 21.03.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/3370/18 од 16.05.2018. године, 
да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 116. 
став 9. тачка.1) Закона о основама 
система образовања и васпитања.  
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Mаје Тодоровић, из 
Рготине, рођене 1985. године, виша школа 
за менаџмент; Милорада Илића, 
пензионера из Рготине, рођеног 1956. 
године и Иване Станковић, учитељице из 
Рготине, рођене 1972. године. 
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "Јеремија 
Илић Јегор" у Рготини, Одељењу за ЛЕР, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-190/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпита-
ња ("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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЉУБА НЕШИЋ" У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "Љуба 
Нешић" у Зајечару, и то:  
1. Мића Јовић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Виолета Галик, представник локалне 

самоуправе, 
3. Тања Рангелов, представник локалне 

самоуправе, 
4. Мирослав Стојменовић, представник 

запослених, 
5. Слађана Мијаиловић, представник за-

послених, 
6. Верица Миленковић, представник за-

послених, 
7. Александар Миладиновић, представ-

ник родитеља, 
8. Снежана Радуловић, представник ро-

дитеља и 
9. Сања Микић, представник родитеља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Љуба Нешић" у Зајечару, 
чланови: 
1. Југослава Родић Соколовић, пред-

ставник локалне самоуправе, 
2. Тања Рангелов, представник локалне 

самоуправе, 
3. Мића Јовић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Горан Илић, представник запослених, 
5. Марија Јоновић, представник запос-

лених, 
6. Весна Јовановић, представник запос-

лених, 
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7. Марина Мердовић, представник роди-

теља, 
8. Милорад Станојевић, представник ро-

дитеља, 
9. Горана Николић, представник роди-

теља. 
 

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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-323 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Љуба Нешић" у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 317 од 11.04.2018. 
године, Директор школе је обавестила 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа 
благовремено, у законском року, 
покренула поступак за именовање новог 
сазива органа управљања у школи и 
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.411/1 од 
04.05.2018. године, Извод из Записника са 
седнице Савета родитеља бр.411/2 од 
04.05.2018. године, кao и Извештаје 
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-
1/2203/18 од 10.04.2018. године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Југославе Родић Соко-
ловић, адвоката из Зајечара, рођене 1960. 
године, Тање Рангелов из Зајечара, рад-
ника Градске управе, рођене 1977. године 
и Миће Јовића, предузетника из Зајечара, 
рођеног 1961. године.     
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "Љуба 
Нешић" у Зајечару, Одељењу за ЛЕР, 
привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-191/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. 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 1. Закона о осно-
вама 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 25.07.2018. године, донела је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  "ЉУБИЦА 

РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА" У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "Љубица 
Радосављевић Нада" у Зајечару, и то:  
1. Мирослав Антић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Драгана Петровић, представник локал-

не самоуправе, 
3. Славка Стојановић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Марија Костандиновић, представник 

запослених, 
5. Драган Пешић, представник запос-

лених, 
6. Љиљана Анђелковић, представник 

запослених, 
7. Немања Вукадиновић, представник ро-

дитеља, 
8. Дејан Јеначковић, представник ро-

дитеља и 
9. Бојана Радојевић, представник роди-

теља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Љубица Радосављевић 
Нада" у Зајечару, чланови: 
1. Сања Денчић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Данијел Голубовић, представник ло-

калне самоуправе, 
3. Мирослав Антић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Марија Костандиновић, представник 

запослених, 
5. Драган Пешић, представник запосле-

них, 
6. Љиљана Анђелковић, представник 

запослених, 

7. Немања Вукадиновић, представник ро-
дитеља, 

8. Драган Недељковић, представник ро-
дитеља, 

9. Дејан Јеначковић, представник роди-
теља. 

  
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 уп-
рављања 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 разре-
шава скупштина јединице локалне само-
управе, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је,  
Решењем I број 02-325 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Љубица Радосављевић Нада" у Зајечару, 
са почетком трајања четворогодишњег 
мандата од 06.07.2014. године. 
 Дописом број 293 од 11.04.2018. 
године, Директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула пос-
тупак за именовање новог сазива органа 
управљања у школи и 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 од 28.03.2018. 
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године, Одлуку Наставничког већа бр.259 
од 28.03.2018. године, Извод из Записника 
са седнице Савета родитеља од 
22.03.2018. године, Одлуку Савета роди-
теља бр.246 од 23.03.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/2018/18 од 02.04.2018.године, 
да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 116. 
став 9. тачка 1) Закона о основама 
система образовања и васпитања.  
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије 
именовање су законом прописану проце-
дуру спровели надлежни органи школе, 
као и именовање представника локалне 
самоуправе, и то: Сање Денчић, из 
Зајечара, радника Градске управе, рођене 
1986. године, Данијела Голубовића из 
Зајечара, радника Градске управе-виша 
пословна школа, рођеног 1984. године и 
Мирослава Антића, предузетника из 
Зајечара, рођеног 1963. године.     
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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: имено-
ванима, Основној школи "Љубица Радо-
сављевић Нада" у Зајечару, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-192/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о основа-
ма 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 25.07.2018. године, донела је 
  

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВЛАДИСЛАВ 
ПЕТКОВИЋ ДИС" У ГРЉАНУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе 
"Владислав Петковић Дис" у Грљану, и то: 
1. Славољуб Михајловић, представник 

локалне самоуправе, 
2. Слађан Ристић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Саша Гугујоновић, представник локал-

не самоуправе, 
4. Марија Стевановић, представник за-

послених, 
5. Даниела Бојовић, представник запос-

лених, 
6. Славица Илић, представник запос-

лених, 
7. Верољуб Славуловић, представник ро-

дитеља, 
8. Миша Шушовић, представник роди-

теља, 
9. Небојша Петковић, представник роди-

теља. 
 
 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Владислав Петковић 
Дис" у Грљану, чланови: 
1. Верољуб Цанић, представник локал-

не самоуправе, 
2. Саша Гугујоновић, представник ло-

калне самоуправе, 
3. Перица Ненић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Даниела Бојовић, представник запос-

лених, 
5. Славица Илић, представник запос-

лених, 
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6. Миломир Ранђеловић, представник 

запослених, 
7. Саша Милков, представник родите-

ља, 
8. Верољуб Славуловић, представник 

родитеља, 
9. Јелена Николић, представник родите-

ља. 
 

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 уп-
рављања 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 разреша-
ва скупштина јединице локалне самоуп-
раве, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-309 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор ОШ 
"Владислав Петковић Дис" у Грљану, са 
почетком трајања четворогодишњег ман-
дата од 06.07.2014. године. 
 Дописом број 519 од 15.05.2018. 
године, Директор школе је обавестиo 
Скупштину града Зајечара да члановима 
Школског одбора те школе истиче мандат 
06.07.2018. године, и да је Школа благо-
времено, у законском року, покренула 
поступак за именовање новог сазива 
органа управљања у школи и 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 од 21.03.2018. 
године, Одлуку Наставничког већа бр.286 
од 21.03.2018. године, Извод из Записника 
са седнице Савета родитеља од 
23.03.2018. године, Одлуку Савета роди-
теља бр.293 од 23.03.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/2903/18 од 10.05.2018. године, 
да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 116. 
став 9. тачка.1) Закона о основама 
система образовања и васпитања.  
 Овим Решењем предлаже се 
разрешење чланова Школског одбора ко-
јима је истекао мандат, као и именовање 
новог сазива Школског одбора и то: 
представника запослених и родитеља, за 
чије именовање су законом прописану 
процедуру спровели надлежни органи 
школе, као и именовање представника 
локалне самоуправе, и то: Верољуба Ца-
нића, машинског техничара из Грљана, 
рођеног 1950. године, Саше Гугујоновића, 
из Грљана, електромонтера III степена, 
рођеног 1975. године и Перице Ненића, 
дипл.економисте из Грљана, рођеног 
1950. године.  
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 "Владис-
лав Петковић Дис" у Грљану, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-193/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. 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 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 25.07.2018. године, 
донела је 
  

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

ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ "ЈЕЛЕНА 

МАЈСТОРОВИЋ"  У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Школе за основно и 
средње образовање "Јелена Мајсторовић" 
у Зајечару, и то:  
1. др Мирослав Недељковић, предс-

тавник локалне самоуправе, 
2. Мирјана Радивојевић, представник 

локалне самоуправе, 
3. Даниела Патаки, представник локалне 

самоуправе, 
4. Данијела Милошевић, представник за-

послених, 
5. Саша Мердовић, представник запос-

лених, 
6. Снежана Богдановић, представник ро-

дитеља, 
7. Славица Трифић, представник роди-

теља и 
8. Ирена Милутиновић, представник ро-

дитеља. 
 
 II  ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Школе за основно и средње образовање 
"Јелена Мајсторовић" у Зајечару, чланови: 
1. Сања Стојковић, представник локалне 

самоуправе, 
2. Марко Минић, представник локалне 

самоуправе, 
3. Даниела Патаки, представник локалне 

самоуправе, 
4. Валентина Ракић, представник запос-

лених, 
5. Сенка Петковић, представник запос-

лених, 

6. Сањин Живковић, представник 
запослених, 

7. Мирослав Младеновић, представник 
родитеља, 

8. Новица Станковић, представник 
родитеља, 

9. Ирена Милутиновић, 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 уп-
рављања 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 разреша-
ва скупштина јединице локалне самоупра-
ве, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-329 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор Школе 
за основно и средње образовање "Јелена 
Мајсторовић" у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 337 од 14.05.2018. 
године, Директор школе је Скупштини 
града Зајечара доставила предлоге за 
чланове Школског одбора те школе после 
спроведених поступака за именовање и 
обављених тајних гласања, 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 од 27.03.2018. 
године,  Записник са седнице Савета 
родитеља од 30.03.2018. године, кao и 
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/2621/18 од 26.04.2018. године, 
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да предложени кандидати нису осуђивани 
за кривична дела утврђена  у члану 116. 
став 9. тачка.1) Закона о основама 
система образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се раз-
решење чланова Школског одбора којима 
је истекао мандат, као и именовање новог 
сазива Школског одбора и то: представ-
ника запослених и родитеља, за чије име-
новање су законом прописану процедуру 
спровели надлежни органи школе, као и 
именовање представника локалне само-
управе, и то: Сање Стојковић, из Зајечара,  
вишег економисте – сарадникa на посло-
вима локалне заједнице у Центру за 
социјални рад Зајечар, рођене 1973. годи-
не, Марка Минића, из Зајечара, заменика 
Секретара Скупштине града Зајечара, 
рођеног 1984. године и Даниеле Патаки, 
из Зајечара, дипл.васпитача, рођене 1960. 
године.Тачком I овог решења разрешава 
се 8 чланова Школског одбора, јер је 9-ом 
члану Миодрагу Марковићу престао 
мандат, због подношења оставке, 
решењем Скупштине града Зајечара I број 
02-141/2018 од 14.06.2018. године   
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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,  Школи за основно и 
средње образовање "Јелена Мајсторовић" 
у Зајечару, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-194/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. и члана 117. став 1. Закона о основа-
ма 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 25.07.2018. године, донела је 
  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ 
ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ"СТЕВАН МОКРАЊАЦ" 
 У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе за 
музичко образовање "Стеван Мокрањац" 
у Зајечару, и то:  
1. Златан Јанковић, представник локал-

не самоуправе, 
2. Александра Нинић, представник ло-

калне самоуправе, 
3. Слободан Перовић, представник ло-

калне самоуправе, 
4. Бранислава Валовић, представник за-

послених, 
5. Милош Поповић, представник запос-

лених, 
6. Жељко Раденковић, представник за-

послених, 
7. Страхиња Главонић, представник ро-

дитеља, 
8. Ненад Павловић, представник ро-

дитеља и 
9. Драгана Секулић Пилиповић, 

представник родитеља. 
 
 II  ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе за музичко образовање 
"Стеван Мокрањац" у Зајечару, чланови: 
1. Златан Јанковић, представник локалне 

самоуправе, 
2. др Мирјана Филимоновић, представ-

ник локалне самоуправе, 
3. Иван Благојевић, представник локалне 

самоуправе, 
4. Душан Ракић, представник запос-

лених, 
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5. Микаела Сиљаноска Смичковић, пред-

ставник запослених, 
6. Душан Ђорђевић, представник запо-

слених, 
7. Виолета Станковић Анђелковић, пред-

ставник родитеља, 
8. Дејан Милић, представник родитеља, 
9. Драган Стаменковић, 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 разреша-
ва скупштина јединице локалне самоупра-
ве, 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 1. истог закона је 
порописано да мандат органа управљања 
траје четири године.  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-327 од 20.06.2014. 
године, именовала Школски одбор Основ-
не школе за музичко образовање "Стеван 
Мокрањац" у Зајечару, са почетком 
трајања четворогодишњег мандата од 
06.07.2014. године. 
 Дописом број 165 од 28.05.2018. 
године, Директор школе је Скупштини 
града Зајечара доставио предлоге за 
чланове Школског одбора те школе после 
спроведених поступака за именовање и 
обављених тајних гласања, 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: Записник са седнице 
Наставничког већа од 18.04.2018. године,  

Записник са седнице Савета родитеља од 
18.04.2018. године, кao и Извештаје 
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-
1/3227/18 од 24.05.2018. године, да 
предложени кандидати нису осуђивани за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 Овим Решењем предлаже се 
разрешење чланова Школског одбора 
којима је истекао мандат, као и 
именовање новог сазива Школског одбора 
и то: представника запослених и 
родитеља, за чије именовање су законом 
прописану процедуру спровели надлежни 
органи школе, као и именовање 
представника локалне самоуправе, и то: 
Златана Јанковића, из Зајечара,  радникa 
Градске управе Зајечар, рођеног 1973. 
године, др Мирјане Филимоновић, из 
Зајечара, доктора, рођене 1959. године и 
Ивана Благојевића, из Зајечара, 
гимназија, рођеног 1983. године.    
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да су овлашћени предлагачи,  за 
чланове Школског одбора, предложили 
кандидате код којих не постоје законске 
сметње за именовање, 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 за музичко 
образовање "Стеван Мокрањац" у 
Зајечару, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I број 02-195/2018 
У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 115. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14, 8/16, 36/17 и 19/18),Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
25.07.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ НАЗИВА 
УЛИЦА, ТРГОВА, ШКОЛА, ИНСТИТУЦИЈА 

И УСТАНОВА И ДРУГИХ ДЕЛОВА 
НАСЕЉЕНИХ МЕСТА 

 
 Ивану Чикарићу, одборнику Скуп-
штине града Зајечара, ПРЕСТАЈЕ МАН-
ДАТ председника Комисије за предлагање 
назива улица, тргова, школа, институција 
и установа и других делова насељених 
места, због подношења оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 115. Статута града 
Зајечара прописано је да у вршењу 
послова из своје надлежности Град 
доноси одлуке, пословнике и правилнике 
као опште акте и наредбе, упутства, ре-
шења, закључке, препоруке, итд., као 
појединачне акте. 
 Иван Чикарић изабран је за пред-
седника Комисије за предлагање назива 
улица, тргова, школа, институција и уста-
нова и других делова насељених места 
Решењем Скупштине града Зајечара I 
број: 02-168 од 15.06.2018. године. 
 Иван Чикарић поднео је писану 
оставку на функцију предсеника Комисије 
за предлагање назива улица, тргова, 
школа, институција и установа и других 
делова насељених места дана 23.07.2018. 
године. Скупштина града Зајечара је на 
својој 18. седници одржаној дана 
25.07.2018. године констатовала да је 
Ивану Чикарићу, одборнику Скупштине 
града Зајечара, престао мандат председ-
ника Комисије  за предлагање назива 
улица, тргова, школа, институција и 
установа и других делова насељених 
места, због подношења оставке. 

 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе Управ-
ном суду у Београду у року од 30 дана од 
дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-196/2018 
 У Зајечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 46. став 4. Закона 
о локалним изборима („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2004,34/2010-одлука УС и 54/2011), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 25.07.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА 

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата 
одборнику Скупштине града Зајечара, 
Срђану Станојевићу, због подношења 
писане оставке. 
  
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 Решење се објављује у „Службе-
ном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одборник Скупштине града Зајеча-
ра, Срђан Станојевић, поднео је писану 
оставку на функцију одборника Скупшти-
не града Зајечара дана 02.07.2018. 
године. 
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  Чланом 46. ставом 1. тачком 1. 
Закона о локалним изборима прописано је 
да одборнику престаје мандат пре 
времена на које је изабран подношењем 
оставке. 
 Чланом 46. став 4. наведеног 
закона прописано је да о оставци коју је 
одборник поднео између две седнице, 
скупштина је дужна да одлучи на првој 
наредној седници. 
 Чланом 47. став 2. истог Закона 
прописано је да је председник скупштине 
јединице локалне самоуправе дужан да 
поднету оставку стави на дневни ред 
скупштине на првој наредној седници, са 
предлогом да то буде прва тачка дневног 
реда. 
 Имајући у виду све напред 
наведено, сходно члану 46. став 4. Закона 
о локалним изборима, на седници 
Скупштине града Зајечара одржаној 
25.07.2018. године прихваћена је оставка 
одборника и донето је Решење као у 
диспозитиву. 
 
 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења због омогућавања несметаног 
и правилног функционисања и рада 
Скупштине града Зајечара. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду у року 
од 48 часова од дана доношења Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
Градској изборној комисији града Зајечара 
и архиви. 
 
 
 I број: 02-165/2018 
 У Зјечару, 25.07.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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