
 
 

На основу члана 16. Закона о обнови 
након елементарне и друге непогоде („Сл. 
гласник РС“ бр. 112/15), тачке 12. и 13. 
Упутства о јединственој методологији за 
процену штета од елементарних непогода 
(“Сл. лист СФРЈ”, број 27/87) и члана 56. 
тачка 11. 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), 
Градоначелник града Зајечара је дана 05. 
09. 2018. године, донео  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за процену 

штете од елементарних и других 
непогода на територији града Зајечара 

 
I 

 
 Овим Решењем образује се Коми-
сија за процену штете на грађевинским 
објектима и кућном инвентару у оштеће-
ним објектима, настале услед елементар-
них и других непогода на територији града 
Зајечара (у даљем тексту: Комисија).  
 

II 
 
 У Комисију се именују: 
 
1. Драган Миловановић, дипл.инж.грађ. - 
председник Комисије, 
    Сузана Милошевић,  дипл.инж. арх. - 
заменик председника, 
 
2. Снежана Поповић, дипл. инж. грађ.  - 
члан, 
    Милан Димитријевић, дипл.економиста  
- заменик члана, 
 
3. Биљана Рубежић, дипл. инж. грађ.  - 
члан,. 
     Жикица Недељковић, дипл. инж. грађ.  
-  заменик члана. 
 

III 
 

 Задаци Комисије су: 

• Утврђивање штете на грађевинским 
објектима и кућном инвентару у 
оштећеним објектима, настале услед 
елементарних и других непогода на  
територији града Зајечара, 

• Израда Записника о штети, који се 
уручује подносиоцу захтева за проце-
ну штете и стручној служби Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара 
(по један примерак) и по један 
примерак за Комисију и архиву. 

 
IV  

 

 Комисија је дужна да се у свом 
раду придржава Упутства о јединственој 
методологији за процену штета од еле-
ментарних непогода (“Сл. лист СФРЈ”, 
број 27/87), на основу којег је обавезна да 
сачини критеријуме за процену штете и 
израђује извештаје на прописаним обрас-
цима за евидентирање и процену штете. 

  
V 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 

VI 
 

 Решење доставити: Именованима, 
Штабу за ванредне ситуације града Заје-
чара, Одељењу за урбанизам, грађевин-
ске и комунално стамбене послове Град-
ске управе града Зајечара  и архиви 
Градске управе. 
 
II број 02 -198/18 
У Зајечару, 05. 09. 2018. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Бошко Ничић, с.р. 
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 На основу члана 137. и 138. Закона 
о спорту (“Сл. гласник РС” број 10/16), 
члана 19. Правилника о одобравању и 
финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана 
у области спорта у граду Зајечару (“Сл. 
лист града Зајечара” број 2/17) и  Одлуке 
о буџету града Зајечара за 2018. годину  
(“Сл. лист града Зајечара” број 45/17), 
Градско веће града Зајечара, на седници 
одржаној 10.09.2018. године, донело је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању Посебног програма 
којим се задовољавају потребе и 

интереси грађана у области спорта у 
2018. години Спортског савеза града 

Зајечара 
 
 

 I ОДОБРАВА СЕ  Посебан програм 
којим се задовољавају потребе и 
интереси грађана у области спорта у 
2018. години Спортског савеза града 
Зајечара 
 

 II Посебан програм којим се задо-

вољавају потребе и интереси грађана у 

области спорта у 2018. години Спортског 

савеза града Зајечара поводом одржава-

ња Турнира у малом фудбалу ‘‘ТРОФЕЈ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА‘‘ у оквиру обележавања 

градске славе града Зајечара.  

 

 III Распоређују се средства у из-

носу од 670.000,00 динара. 

 IV  Ово Решење је коначно. 

 V  Решење објавити у ‘‘Службеном 

листу града Зајечара‘‘. 

 

III  бр. 66- 45/2018 

У Зајечару, 10.09.2018.  године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић, с.р.  

 

          На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 
108/16 и 113/2017) и члана 4. Одлуке о да-
вању у закуп пословних просторија Града 
Зајечара ("Службени лист Града Зајеча-
ра“, бр. 13/16, 13/17 и 43/17) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 
29/13, 31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће 
Града Зајечара je, на седници одржаној  
10.09.2018. године, донело   

 
ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних 
просторија  града Зајечара 

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-
челнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара, у селу 
Дубочане, јавним надметањем.  
 

II  
 

 Предмет давања у закуп је пос-
ловни простор у селу Дубочане, који се 
налази поред  Дома културе, укупне 
површине 40 м2. 
 

III           
   

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 
Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о 
давању предметних пословних просторија 
у закуп, за обављање трговинске 
делатности, као и да са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о закупу истог. 
 

IV   
 

 Закључак објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
III бр. 361 – 21/2018 
У Зајечару, 10.09.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с.р. 
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           На основу члана 22. став 6. Закона 

о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 

108/16 и 113/2017) и члана 4. Одлуке о 

давању у закуп пословних просторија 

Града Зајечара ("Службени лист Града 

Зајечара“, бр. 13/16, 13/17 и 43/17) и чла-

на 12. Одлуке о Градском већу Града Заје-

чара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 

29/13, 31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће 

Града Зајечара je, на седници одржаној 

10.09.2018. године, донело   

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних 

просторија  града Зајечара 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-

челнику Града Зајечара за доношење Зак-

ључка о давању у закуп пословних прос-

торија Града Зајечара, у селима: Шипи-

ково, Мали Јасеновац и Халово, јавним 

надметањем.  

 

II  

 

 Предмет  давања у закуп  су 

пословне просторије у селима Шипиково, 

Мали Јасеновац и Халово, који се налазе 

у склопу Домова културе, у наведеним 

селима,   са укупном површином од  48 м2 

у Шипикову, а у селима Малом Јасеновцу 

и Халову,са укупном површином од 60 м2   

 

III           

  

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 

Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 

спроведеном поступку, донесе Решење о 

давању предметних пословних просторија 

у закуп, за обављање трговинске 

делатности, као и да са најповољнијим 

понуђачем закључи Уговор о закупу истог. 

 

 

IV   

 

 Закључак објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

III бр. 361 -22/2018  

У Зајечару, 10.09.2018. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић с.р.  

   

           На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 
108/16 и 113/2017) и члана 4. Одлуке о 
давању у закуп пословних просторија 
Града Зајечара ("Службени лист Града 
Зајечара“, бр. 13/16, 13/17 и 43/17) и 
члана 12. Одлуке о Градском већу Града 
Зајечара ("Службени лист Града Зајеча-
ра“, бр. 29/13, 31/13, 51/14 и 21/16), Град-
ско веће Града Зајечара je, на седници 
одржаној 10.09.2018. године, донело   

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 о давању у закуп пословних 
просторија  града Зајечара 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-
челнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара, у ул.Трг 
Ослобођења бр.4/10, у Зајечару, на 
к.п.б.р.9444, укупне површине 28 м2, 
јавним надметањем.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је 
пословни простор, који се налази  у ул.Трг 
Ослобођења бр.4/10, у Зајечару, на 
к.п.б.р.9444, укупне површине 28 м2  
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III 

   
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 
Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о 
давању предметних пословних просторија 
у закуп, за обављање угоститељске 
делатности, као и да са најповољнијим 
понуђачем закључи Уговор о закупу истог. 
 
 
 
 
 

V   
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
III бр.361  - 20/2018 
У Зајечару, 10.09.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с.р. 
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