
 
           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  20. 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 
Звездан, јавним надметањем.  
 

II  
 

 Предмет  давања у закуп  је 
пословни простор, у селу Звездан, који се 
налази  у приземљу блока број 1  Дома 
културе, у улици  Николе Пашића бр.17, 
на катастарској парцели број 9783, укупне 
површине 115 м2.,и локал на спрату блока 
број 1 Дома културе, на горе поменутој 
адреси, са истим к.п.б.р. 9783, укупне 
површине 50 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 и 
угоститељске делатности, као и да са 
најповољнијим понуђачем закључи Уговор 
о закупу истог. 

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-28/2018 
У Зајечару, 20.09.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с.р. 

   

 
         На основу члана 15. Одлуке о служ-
беним путовањима изабраних, именова-
них и постављених лица у органима града 
Зајечара („Сл.лист града зајечара“, бр. 
26/15) и члана 12. став 1. одлуке о град-
ском већу града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 29/13,31/13, 51/14 и 21/16), 
Градско веће града зајечара, на седници 
одржаној 20.09.2018. године, донело је  
 
 

ОДЛУКУ  
o потреби службеног путовања 

помоћника Градоначелника града 
Зајечара Милана Станковића у Италију 

 
Члан 1. 

 
        Милан Станковић, помоћник Градо-
начелника града Зајечара, упућује се на 
службено путовање у Италију, у град 
Горицу на „Gusti di frontiera“ фестивал 
ради репрезентовања града Зајечара на 
самом фестивалу спремања традицио-
налних. јела и производа типипичних за 
Балкан и централну европу. 

Службено путовање ће трајати од 
25.09.2018. године до 01.10.2018. године. 

За службено путовање користиће 
се службено возило, марке „ŠKODA 
SUPER- B“ регистарске ознаке ZA- 030-ZA. 
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Члан 2.  

 
За време службеног путовања 

обезбеђена је бесплатна исхрана. 
Обрачун трошкова путовања ће се 

вршити након завршетка службеног пута 
на основу достављене документације. 
 

Члан 3.  
 

Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „службеном листу града 
Зајечара“. 
 
III бр. 011-50/2018 
У Зајечару, 20.09.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     
                                                                                                

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Марина Милић с.р. 

   

 
 На основу члана 77. став 3. и 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 
27/18 – др. закони), члана 7. и 8. Правил-
ника о додатној образовној, здравственој 
и социјалној подршци детету и ученику 
(„Сл. гласник РС'', бр. 63/10) и члана 38. 
став 1. Одлуке о Градској управи града 
Зајечара („Службени лист града Зајеча-
ра“, број 51/14, 9/16, 34/16, 36/17 и 24/18), 
Начелник Градске управе града Зајечара, 
доноси 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

о образовању и именовању 
Интерресорне комисије 

 
I 
 

 Овим решењем образује се 
Интерресорна комисија (у даљем тексту: 
Комисија), ради процене потребе за 
пружањем додатне образовне, здравстве-
не или социјалне подршке детету и 
ученику из друштвено осетљивих група, 
коме је услед социјалне ускраћености, 
сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа 
у учењу и других разлога потребна 
додатна подршка у образовању, здравству 
или социјалној заштити. 
 

II 
 
 Интерресорна комисија има пет 
чланова, и то четири стална (педијатар, 
представник центра за социјални рад, 
дефектолог одговарајућег профила и 
психолог запослен у образовању и 
васпитању) и једног повременог члана. 
 
 За сталне чланове Комисије 
именују се: 
 
1. др Бранка Васић, педијатар, 
2. Мирјана Радивојевић, социјални 

радник, 
3. Марија Јовановић, дефектолог  и 
4. Љиљана Тешановић, школски 

психолог. 
 
 Председника Комисије бирају стал-
ни чланови Комисије из својих редова. 
 Повремени члан Комисије је лице 
које добро познаје дете, ученика и одрас-
лог и које је са њим имало дужи контакт. 
Одређује га председник Комисије за 
сваког појединачно, из састава: представ-
ник здравствене заштите (изабрани лекар 
или лекар специјалиста), представник об-
разовања (васпитач, наставник разредне 
наставе, одељењски старешина, предмет-
ни наставник или стручни сарадник 
запослен у образовној установи коју дете 
похађа) и представник социјалне заштите 
(стручни радник из установе социјалне 
заштите, водитељ случаја, представник 
установе социјалне заштите у коју је дете 
смештено и др.). 
 

III 
 

 Задатак Комисије је да: 
 
- врши процену потреба за пружањем 

додатне образовне, здравствене и 
социјалне подршке детету и ученику, у 
складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и 
Правилника о додатној образовној, 
здравственој и социјалној подршци 
детету и ученику и 

- извештава локалну самоуправу о свом 
раду и предложеној додатној подршци 
два пута годишње. 
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IV 

 

 Седиште Комисије је у простори-
јама Градске управе града Зајечара, ул. 
Трг ослобођења бр. 1. 
 

V 
 

 Стручне и административно-
техничке послове за потребе Комисије 
обавља Гордана Огњановић, запослена у 
Одељењу за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности Град-
ске управе града Зајечара, којој је 
Правилником о систематизацији радних 
места Градске управе града Зајечара 
одређено да пружа стручну и администра-
тивно-техничку потпору Комисији. 
 Координатор Комисије: прикупља 
документацију која је неопходна за 
покретање и вођење поступка процене и 
која доприноси утврђивању и разумевању 
начина задовољења потреба детета; дос-
тавља документацију члановима Коми-
сије; организује и администрира процес 
процене потреба за додатном подршком 
детету; сазива повремене чланове коми-
сије на основу документације и информа-
ција од родитеља и обавља друге послове 
за потребе Комисије и по налогу 
председника Комисије. 
 Координатор учествује у раду 
Комисије, без права одлучивања. 
 Координатор има заменика који га 
замењује у случају његове одсутности.  
 Послове заменика координатора 
Интерресорне комисије, обавља Јулија 
Ђурић, запослена у Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града 
Зајечара. 
 

VI 

 

 Члановима Комисије припада 

накнада у износу од 1.500,00 динара по 

обрађеном детету. 

 Средства за накнаду за рад 

члановима Комисије, обезбеђују се у 

буџету града Зајечара. 

 

VII 

 

 Ступањем на снагу овог решења, 

престаје да важи решење Градске управе 

града Зајечара IV број 560-1/2018 од 

21.02.2018. године, („Службени лист града 

Зајечара“, број 8/18). 

  

VIII 

 

 Решење објавити у „Службеном 

листу града Зајечара“. 

 Решење доставити: именованима, 

Одељењу за финансије, Одељењу за 

локални економски развој, привреду и 

друштвене делатности Градске управе 

града Зајечара и архиви. 

 

 

IV број 560 - 11/2018 

У Зајечару, 13. 09. 2018. године 

 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

НАЧЕЛНИК 

Слободан Виденовић, с. р. 

 
.
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