
 
 На основу члана 59. став 1. и 

члана 66. став 6. и став 7. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16  –  др. 

закон  и 47/2018), члана 39. став 1. тачка 7. 

и члана 76. став 1. Статута града Зајечара 

("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 

21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/2018), 

Скупштина града Зајечара на седници 

одржаној 17. децембра 2018. године 

донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

O ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о Градској управи града 

Зајечара („Сл лист града Зајечара“, бр. 

51/2014, 9/2016, 34/2016, 36/2017 и 

24/2018), у даљем тексту: Одлука, у члану 

14. Одлуке, после текста „просветног 

инспекцијског надзора;“ додаје се текст 

„контролу утврђивања и наплате локалних 

јавних прихода;“.  

 

Члан 2. 

 

 У  члану 16. Одлуке,  текст 

„;подношење захтева за покретање 

прекршајног поступка“, брише се. 

 

Члан 3. 

 

 У свему осталом, Одлука остаје 

непромењена. 

 

 

Члан 4. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу Града Зајечара“.  

 

I број: 011-69/2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 
На основу члана 35. став 7. и члана 

46. став 1. 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, 145/14 и 83/18), 
члана 39. став 1. тачка 6. Статута града 
Зајечара (''Службени лист града Зајечар'', 
број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 17. децембр 2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ГАМЗИГРАДСКE БАЊE 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Плана 
генералне регулације Гамзиградскe Бањe 
(у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Опис оквирне границе обухвата 

Плана: Граница почиње са севера од 
граничне белеге бр.4 (граница КО. 
Гамзиград) на тромеђи кп.бр.10890, 10885 
и 6290/1. Наставља према истоку ободом 
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к.п.бр.6290/1 до граничне белеге бр.5  и 
ободом 5526 до тромеђе к.п.бр.5526, 5527 
и 10874, затим према југу и западу 
ободом к.п.бр. 5526 до тромеђе 
к.п.бр.5526, 5527 и 5536. Даље иде 
ободом 5536 ка југоистоку до тромеђе 
к.п.бр.5536, 5530 и 5531, онда према 
истоку ободом 5530 до тромеђе к.п. 
бр.5530, 5529 и 5694. Наставља ка западу 
до тромеђе к.п.бр.5694, 5544 и 5545, 
затим ка југу границом 5545 у дужини од 
око 42м., пресеца парцелу 5694 у полу 
луку до границе са кп.бр.6291 и наставља 
ободом те парцеле до тромеђе 
к.п.бр.5694, 6291 и 5713, затим ободом 
5713 до тромеђе к.п.бр.5713, 5694 и 5714. 

Граница пресеца парцелу 5714 до 
тромеђе к.п.бр.5714, 5715 и 5718 и 
ободом парцеле 5714 ка југу иде до 
тромеђе к.п.бр.5714, 5722 и 6289, пресеца 
парцелу 6289 и ободом 6292 иде до 
тромеђе к.п.бр.6292, 5681 и 5682. Затим 
иде ка истоку ободом 5682 у дужини око 
20м, пресеца исту парцелу до тромеђе 
к.п.бр.5682, 5858/1 и 5858/2.  Наставља 
северном границом парцеле 5858/2, 
ободом 5483/1, 5683, на десно ободом 
5841 и 5683  до тромеђе к.п.бр.5839, 5838 
и 5944, пресеца 5944 и иде јужном 
страном 5942 и 5941 до 5919. Затим иде 
према југу ободом 5919, 5918 и 5962 до 
тромеђе к.п.бр.5962, 5963 и 6292, пресеца 
6292 до тромеђе к.п.бр.6262, 6061 и 5964. 
Даље граница наставља ка истоку ободом 
парцеле 6292 и ка југу ободом 6064 до 
тромеђе к.п.бр.6064, 6065 и 6289, затим 
пресеца 6289 и иде ка југу источном 
страном парцела 6083, 6081, 6080, 6077, 
6074 и 6278 до тромеђе к.п.бр.6278, 6289 
и 6272.  

Даље граница наставља ка западу 
јужном страном парцела 6278 и 6277, 
онда истим правцем пресеца парцеле 
6275, 6276, 6292, 6293 и 6290/2 до 
парцеле 6260, одатле ободом 6290/2 ка 
северу и западу иде све до тромеђе 
к.п.бр.6290/2, 6235 и 6229, затим ободом 
6235 иде до потока на парцели 6230. 
Затим преко парцеле 6230 (уз поток) до 
тромеђе к.п.бр.6223, 6204 и 6224, одакле 
ка северу ободом 6224, затим ка западу 
јужном страном 6203 до парцеле 6199. 
Граница ободом 6199 у дужини од 

97м.,затим пресеца 6199-пут и северном 
страном 6170, 6166, 6170, 6179, 6180 и 
6181/1 до тромеђе к.п.бр.6181/1, 6150 и 
6149, одатле према северу ободом 6149, 
6148, 6147, 6145, 6144, 6141, 6140 и 6132 
до парцеле 6130. Наставља ка западу  
ободом 6152 и 6153 у дужини од 45м., 
пресеца 6130 до тромеђе к.п.бр.5489, 
5483 и 6130, одатле ка северу ободом 
источне стране 5489, 5506 и 5508 до 
парцеле 5470. 

Граница затим иде ка истоку па 
северу ободом 5470, затим јужном 
страном 5516 до 6290/1. Наставља ка 
северу западном страном пута 6290/1 до 
граничне белеге бр.3 (границе КО. 
Гамзиград) и даље границом КО. 
Гамзиград до граничне белеге бр.4 на 
тромеђи кп.бр.10890, 10885 и 6290/1, 
односно до почетка описа. Предложена 
површина обухвата плана је око 70 ha. У 
случају не слагања текстуалног и 
графичког дела важи графички прилог.  

Графичким прилогом је дата прели-
минарна граница подручја Плана који је 
саставни део ове Одлуке. Коначна грани-
ца Плана утврдиће се нацртом Плана. 

 
Члан 3. 

 

Плански основ за израду Плана 
представља Просторни план подручја 
археолошког налазишта Ромулијана –  
Гамзиград (''Службени гласник РС'', бр. 
131/2004) и Просторни план територије 
града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', 
бр.15/12).  

 
Члан 4. 

 

Услови и смернице из Просторног 
плана подручја археолошког налазишта 
Ромулијана – Гамзиград: 
- У поглављу 3.3. „Програм и план 

организације простора и саобраћаја“, 
за подручје Гамзиградске Бање, у зони 
III степена заштите, предвиђен је 
развој туризма, спортско-рекреативних 
садржаја и садржаја јавних служби; 

- Спровођење: за подручје Гамзиград-
ске Бање предвиђена је разрада Прос-
торног плана подручја археолошког 
налазишта Ромулијана – Гамзиград 
израдом Плана генералне регулације. 



17. ДЕЦЕМБАР 2018.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 3 

 
Члан 5. 

 
Циљеви израде Плана су: 

• плански развој туризма усклађен са 
очувањем животне средине и 
унапређењем природних вредности - 
одрживи развој, 

• препознавање туристичке понуде 
овог бањског насеља, 

• заштита и рационално коришћење 
термоминералних извора, 

• иницирање и стимулисање развоја 
активности комплементарних туриз-
му, 

• подизање нивоа угоститељских 
услуга, 

• повећање нивоа саобраћајне и  
комуналне инфраструктуре, која је 
од примарног значаја за даље 
функционисање бањско-туристичког 
комплекса и формирање њеног 
дефинитивног просторног карактера, 

• дефинисање правила уређења и 
правила грађења, 

• одређивање површина јавне намене, 

• стварање услова за обезбеђење 
смештајних капацитета високе кате-
горије, спортско-рекреативних садр-
жаја и других пратећих комерци-
јалних садржаја, 

• заштита природне и културне 
баштине, 

• унапређење животне средине. 
 

Члан 6. 
 

Садржина Плана биће усклађена 
са важећим планским документима и 
законским прописима.  

План ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чланом 26. и 
члановима 29., 30., 31. и 32. 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, 
145/14 и 83/18) и члановима 23. и 24. 
Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Сл.гласник 
РС'', бр.64/15). 

 
 
 

Члан 7. 
 

Израда Плана уступиће ће се 
привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске 
услове за израду планских докумената, а 
које ће се одредити накнадно, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

Рок за израду планског документа 
је 180 дана од дана доставе подлога 
потребних за израду плана обрађивачу. 
Овај рок не садржи и време потребно за 
процедуралне и административне радње 
и поступке. 
 

Члан 8. 
 

Средства за израду плана, прибав-
љање подлога, подношење захтева за 
издавање услова и мишљења, као и други 
трошкови од интереса за израду плана 
обезбеђују се из буџета Града Зајечара. 

Начин финансирања и динамика 
израде појединих фаза се уређује 
уговором између Града Зајечара и 
обрађивача Плана.  
 

Члан 9. 
 

Саставни део ове Одлуке је 
Одлука о приступању изради Стратешке 
процене утицаја на животну средину 
Плана IV/03 број 350–41/2018 од 
29.11.2018. године, коју је донело 
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске 
управе Града Зајечара. 
 

Члан 10. 
 

Након стручне контроле извршиће 
се излагање Нацрта Плана на јавни увид 
у просторијама Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене посло-
ве. 

Подаци о начину излагања Нацрта 
Плана на јавни увид и трајању јавног 
увида огласиће се у дневном и локалном 
листу и на огласној табли Градске управе 
Града Зајечара. 
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Члан 11. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/03 број 06-171/2018 од 
30.11.2018. године. 
 

Члан 12. 
 

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

Члан 13. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о приступању 
изради Плана генералне регулације 
“Гамзиградска Бања” у Гамзиградској 
Бањи I број 011–34 од 25.03.2014. године 
(„Сл. лист града Зајечара'', бр. 16/14). 

 
I број 350 – 43/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
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, 
145/14 и 83/18) и члана 39. став 1. тачка 6. 
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 17. децембра 2018. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ  ПРИВРЕДНЕ ЗОНЕ 

„ЗАПАД“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Члан 1. 

 

УСВАЈА СЕ План детаљне регула-
ције привреднe зонe „Запад“ у Зајечару. 

 

Члан 2. 
 

План детаљне регулације привред-
нe зонe „Запад“ у Зајечару, обухвата 
западни део грађевинског подручја града 
Зајечара.  

У обухвату Плана су следеће 
катастарске парцеле: 
Целе: 6739/2, 6840/1, 6810/9, 6810/23, 
6787, 6790, 7075/2, 7083/8, 7078, 6810/24, 
6810/25, 6810/3, 6810/27, 7083/2, 7083/9, 
7083/7, 7083/6, 7083/5, 7083/4, 7083/3, 
7090, 7089, 7087, 7088, 7091, 7050, 7009/2, 
7051, 10437/9, 7062, 7063, 7041, 7042, 
7043, 7061/2, 7344/2, 7029, 7036, 7035/1, 
7034, 7030/2, 7030/1, 7033/1, 7033/2, 7032, 
7031/2, 7031/1, 7028, 7491, 7490, 7489, 
7488, 7495, 7510, 7312/3, 7535/2, 7500, 
7499, 7498, 7503, 7502, 7501, 7507, 7526, 
7531/8, 7531/7, 7531/6, 7531/5, 7531/4, 
7531/3, 7531/1, 7505, 7520, 7519, 7647, 
7653, 7658, 6838/1, 6810/20, 6805, 7083/1, 
6810/5, 6810/7, 6810/14, 6810/12, 6810/10, 
6810/8, 6810/6, 6810/4, 6810/2, 6810/1, 
6810/22, 6810/26, 6830/3, 6830/2, 7009/1, 
7010/1, 10504/2, 7049, 10437/1, 7047, 
7009/4, 7009/3, 7010/2, 7045, 7044, 7052, 
7061/1, 7040, 7008, 7344/1, 7344/4, 7312/2, 
7337, 7334, 7523/1, 7523/2, 7506, 7497, 
7496, 7494, 7493, 7509, 7508, 7504, 7521, 
7669, 7522, 7531/10, 7531/9, 7531/2, 
7530/2, 7624, 7625, 7645, 7646, 7650, 
6840/2, 6810/19, 6806/1, 7085, 6741/1, 
6810/16, 6810/18, 6788/1, 6804/2, 6804/1, 
7086/2, 7086/1, 6743/2, 6786, 6785, 7338, 
6991, 6990, 6989, 7003, 7002, 7001, 7007/3, 
7007/2, 7007/1, 7004, 7005, 7006/2, 7006/1, 
7529/1, 7666, 7528, 7638/2, 7529/2, 7668, 
7530/1, 7660, 7672/2, 7652, 7312/4, 7344/3, 
6981, 7347, 7349, 7352, 7357, 6436/4, 
6830/1, 7372, 6992, 7074, 7075/1, 7084, 
7092, 7082, 7080, 7079, 10503, 7256/2, 
7256/1, 7026/1, 7026/2, 7038, 7070, 
6810/21, 7027, 7037, 7039, 6810/11, 
6810/13, 6810/15, 6810/17, 6819, 7531/11, 
7538/3, 7621/2, 7310, 7492, 7538/2, 7538/1, 
7257, 7532, 7537, 7536, 7311, 7630, 7628, 
7629, 7638/1. 
Делови: 6732/2, 7218, 7221, 7290, 7289, 
7286/2, 7286/1, 7294, 7293, 7274, 7517/1, 
7649/2, 7649/1, 6740, 7219, 7251/2, 7608, 
7581, 7517/2, 7516, 7518, 7651, 6838/2, 
6811, 6744, 6742, 6733/2, 6736/2, 7670/1, 
7671, 7614/1, 7615/2, 7615/1, 10505, 7512, 
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7511, 7485, 7484, 7483, 10480, 10437/10, 
7291, 7284/1, 7277/1, 7278/1, 7279/1, 
10502, 7217, 7648, 10460, 7487, 10437/8, 
7621/1, 7465, 7612/2, 7612/1, 7613, 7614/2, 
7609, 8027, 7482. 

Све наведене парцеле се налазе у 
К.О. Звездан. Површина Плана износи 95 
ha. 

 
Члан 3. 

 
Циљ израде Плана детаљне 

регулације привреднe зонe „Запад“ у 
Зајечару је развој привреде, формирање 
привредних комплекса, опремање радне 
зоне потребном инфраструктуром, фор-
мирање заштитног зеленог појаса као и 
зелене површине унутар граница плана, 
формирање јединствене функционалне 
целине са више геометријских правилних 
грађевинских блокова у оквиру којих се 
могу образовати правилне и функцио-
налне грађевинске парцеле радних ком-
плекса.  

Општи циљеви организације, 
уређења и изградње овог простора су:  
- стварање правног  основа за 

решавање имовинско-правних односа, 
- стварање услова за очување и 

унапређење животне средине и 
природних вредности, 

- дефинисање правила грађења и 
уређења на јавном грађевинском 
земљишту. 

 

Члан 4. 
 

План детаљне регулације 
привреднe зонe „Запад“ у Зајечару се 
усваја у следећем садржају: 

 

I. ОПШТИ ДЕО - ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  
 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 
ИЗРАДУ ПЛАНА 
2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 
3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА 
ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И 
УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И 
КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 

5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 

5.1. Извод из Генералног 
урбанистичког плана града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.15/12) 
5.2. План генералне регулације града 
Зајечара бр.1 – север и северозапад 
града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“, бр.33/18) 

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ 
СТАЊА  

6.1. Анализа подручја локације 
6.2. Постојећа намена површина и 
врста градње 

7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
II. ПЛАНСКИ ДЕО 
 
1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА У ПЛАНУ 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

1.1. Начин коришћења земљишта 
1.2. Правила уређења за целине и зоне 
одређене планом 

1.2.1. Биланс планираних намена 
површина 

1.3. ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ ПОВРШИНА 
ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

1.3.1. Саобраћајна инфраструктура 
1.3.2. Комунална инфраструктура 
1.3.3. Електроенергетска 
инфраструктура 
1.3.4. Електронска комуникациона 
инфраструктура 
1.3.5. Термоенергетска 
инфраструктура 
1.3.6. Зеленило и зелене површине 
1.3.7. Прикупљање и одлагање 
чврстог отпада 

2. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 

2.1. Услови и мере заштите природних 
добара и непокретних културних 
добара 

2.1.1. Услови и мере заштите 
природних добара 
2.1.2. Услови и мере заштите 
непокретних културних добара 

2.2. Услови и мере заштите животне 
средине 
2.3. Посебни услови приступачности 
објеката и површина јавне намене 
особама са посебним потребама 
2.4. Мере енергетске ефикасности 
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3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

3.1. Врста и намена објеката који се 
могу градити у оквиру подручја плана 
3.2. Парцелација грађевинског 
земљишта 

3.2.1. План парцелације 
3.2.2. Правила парцелације, 
препарцелације и исправке граница 
парцеле 

3.3. Општа правила регулације 
3.4. Правила грађења на површинама 
јавне намене 

3.4.1. Општа правила 
3.4.2. Саобраћајна инфраструктура 
3.4.3. Комунална инфраструктура 
3.4.4. Стање електроенергетске 
инфраструктуре 
3.4.5. Електронска комуникациона 
инфраструктура 
3.4.6. Термоенергетска 
инфраструктура 

3.5. Правила грађења за изградњу 
површина и објеката осталих намена 

3.5.1. Правила грађења за објекте 
производње и пословања 

3.6. Локације за које се ради 
урбанистички пројекат 
3.7. Расписивање јавних конкурса 

 
III. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА 
 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА  
 

1. Катастарско топографски план са 
границом плана                                 1:2500 
2. Постојећа намена површина        1:5000 
3. Саобраћајно решење са грађевинском 
регулацијом                                        1:1000 
4. План регулација површина јавне 
намене са аналитичко-геодетским 
елементима                                        1:2500 
5. Планирана намена површина са 
поделом на зоне                                1:2500 
6. Заштита простора                          1:2500 
7. План мреже и објеката комуналне 
инфраструктуре                                 1:2500 
8.Спровођење плана                         1:2500 
 
ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА  
- Одлука о изради урбанистичког плана  
- Рани јавни увид  

- Стратешка процена утицаја Плана на 
животну средину 

- Услови и документација надлежних 
организација и институција  

- Подаци о обављеној стручној 
контроли, јавном увиду и другим 
расправама о Плану  

- Оверен катастарско-топографском 
плану  

- Одлука о усвајању Плана  
 

Члан 5. 
 

Текстуални део Плана детаљне 
регулације привреднe зонe „Запад“ у 
Зајечару, од поглавља „I. ОПШТИ ДЕО - 
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ” до поглавља „IV. ПРЕЛАЗ-
НЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ”, је саставни 
део ове Одлуке.  

План детаљне регулације привред-
нe зонe „Запад“ у Зајечару биће евиден-
тиран у Централном регистру планских 
докумената и доступан у електронском 
облику, путем интернета, без накнаде.  

План детаљне регулације привред-
нe зонe „Запад“ у Зајечару, у аналогном 
облику, је доступан у архиви Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе 
Зајечара, улица Крфска бр.4, 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 – 44/2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 35. став 7. и 

члана 46. став 1. 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, 145/14 и 83/18), 
члана 39. став 1. тачка 6. Статута града 
Зајечара (''Службени лист града Зајечар'', 
број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 17. децембра 2018. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 
ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 

БАЊСКО-ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА 
„НИКОЛИЧЕВО“ 

 
Члан 1. 

 

Приступа се изради Плана детаљ-
не регулације бањско-туристичког компле-
кса „Николичево“ (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 

Прелиминарном границом Плана 
обухватају се катастарске парцеле 5630, 
5631, 5632, 5633, 5634, 5635/1, 5635/2, 
5635/3, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 
5642, 5643, 5644, 5645, 5646, 5647, 5648, 
5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 
5615/1, 5625, 5616, 5615/2, 5621, 5624/1, 
5624/2, 5622, 5626, 5627, 5628, 5629, 5623, 
6924, 5656, 5657, 5658/1, 5658/2, 5659, 
5660, 5706, 5705, 5707/3, 5707/4, 5707/5, 
5707/6, 5666, 5665, 5667, 5669, 5670, 5671, 
5672, 5673, 5674, 5677, 5680, 5596, 5595, 
5605, 5606, 5609, 5610, 5611 и 5612 КО 
Николичево. Предложена површина 
обухвата Плана је око 13ha.  

Графичким прилогом је дата пре-
лиминарна граница подручја Плана који је 
саставни део ове Одлуке. Коначна грани-
ца Плана утврдиће се Нацртом Плана. 

 
Члан 3. 

 
Плански основ за израду Плана 

представља Просторни план територије 
града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара'', 
бр.15/12), којим је предметно подручје 
планирано са наменом „Бањско-
туристички комплекс“. 

Члан 4. 
 

Претежне намене подручја које је 
обухваћено предложеном границом 
Плана су назначене на Шематском 
приказу изграђености насеља Николичево, 
који је саставни део Просторног плана 
територије Града Зајечара као остале 
намене: бањско-туристички комплекс, 
спорт и рекреација и површине и објекти 
јавне намене. У оквиру подручја назначен 
је и термоминерални извор. 

Концептуални оквир планирања 
садржан је у Просторном плану терито-
рије града Зајечара којим је предметно 
подручје планирано са наменом релакса-
циони комплекс са аква парком, спа 
садржајима, спортско рекреационим 
садржајима и услужним делатностима.  

 
Члан 5. 

 
Циљ израде Плана је: 
 

• плански развој туризма усклађен са 

очувањем животне средине и 

унапређењем природних вредности - 

одрживи развој, 

• препознавање туристичке понуде овог 

бањског насеља, 

• заштита и рационално коришћење 

термоминералних извора, 

• иницирање и стимулисање развоја 

активности комплементарних туризму, 

• подизање нивоа угоститељских услуга, 

• повећање нивоа саобраћајне и  

комуналне инфраструктуре, која је од 

примарног значаја за даље 

функционисање бањско-туристичког 

комплекса и формирање њеног 

дефинитивног просторног карактера, 

• дефинисање правила уређења и 

правила грађења, 

• одређивање површина јавне намене, 

• стварање услова за обезбеђење сме-

штајних капацитета високе категорије, 

спортско-рекреативних садржаја и 

других пратећих комерцијалних 

садржаја, 

• заштита природне и културне баштине, 

• унапређење животне средине. 
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Члан 6. 

 

Садржина Плана биће усклађена 
са важећим планским документима, и 
законским прописима.  

План ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чл. 27-32. 
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, 145/14 и 83/18) и чл. 25. и 26. 
Правилника о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Сл.гласник 
РС'', бр.64/15). 

 
Члан 7. 

 

Израда Плана уступиће ће се 
привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске 
услове за израду планских докумената, а 
које ће се одредити накнадно, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

Рок за израду планског документа 
је 180 дана од дана доставе подлога 
потребних за израду плана обрађивачу. 
Овај рок не садржи и време потребно за 
процедуралне и административне радње 
и поступке. 

 
Члан 8. 

 

Средства за израду плана, прибав-
љање подлога, подношење захтева за 
издавање услова и мишљења, као и друге 
трошкове од интереса за израду плана 
обезбеђују се из донације Канцеларије 
Уједињених Нација за пројектне услуге 
UNOPS и буџета Града Зајечара. 

Начин финансирања и динамика 
израде појединих фаза се уређује угово-
ром између Града Зајечара и обрађивача 
Плана.  

 
Члан 9. 

 

Саставни део ове Одлуке је Одлу-
ка о приступању изради Стратешке проце-
не утицаја на животну средину Плана 
IV/03 број 350–38/2018 од 15.11.2018. 
године, коју је донело Одељење за урба-
низам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Градске управе Града Зајечара. 

 

Члан 10. 
 

Након стручне контроле извршиће 
се излагање Нацрта Плана на јавни увид 
у просторијама Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене посло-
ве. 

Подаци о начину излагања Нацрта 
Плана на јавни увид и трајању јавног 
увида огласиће се у дневном и локалном 
листу и на огласној табли Градске управе 
Града Зајечара. 

 
Члан 11. 

 

Саставни део ове Одлуке је 
Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/03 број 06-167/2018 од 
20.11.2018. године. 

 
Члан 12. 

 

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

 
Члан 13. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о приступању 
изради Плана детаљне регулације бањ-
ско-туристичког комплекса „Николичево“ I 
број 350–11/2018 од 03.04.2018. године 
(„Сл. лист града Зајечара'', бр. 20/18). 

 
I број 350 – 45/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 536. став 5. 
Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. 
закон, 5/15, 44/18 и 95/18) и члана 39.став 
1. тачка 31. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - 
испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 17. децембра 
2018.године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ 
ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 

СПОРТСКО ПОСЛОВНOГ ЦЕНТРА 
“ТИМОК” ДОО ЗАЈЕЧАР - У 

ЛИКВИДАЦИЈИ  
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Почетни ликвидаци-
они извештај Спортско пословног центра 
“Тимок” ДОО Зајечар - у ликвидацији, 
бр.354/2018 од 06.12.2018.године. 
 

II 
 
 Почетни ликвидациони извештај 
Спортско пословног центра “Тимок” ДОО 
Зајечар - у ликвидацији, бр.354/2018 од 
06.12.2018.године, саставни је део овог 
Решења. 
 

III 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара". 
 
 
I бр.02-266/2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018.године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
 На основу члана 12. став 1. Закона 
о управљању отпадом ("Службени 
гласник РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и 
члана 39. став 1. тачка 31. Статута Града 
Зајечара  ("Службени лист града Зајеча-
ра", бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 
8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина Града 
Зајечара, по претходно прибављеној 
сагласности Министарства заштите 
животне средине Републике Србије, број 
19-00-00406/2018-06 од 23.10.2018. годи-
не, на седници одржаној 17. децембра 
2018. године, донела је   
 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Регионалног плана 

управљања отпадом за Град Зајечар и 
општине Бољевац, Бор, Кладово, 
Мајданпек, Неготин и Књажевац  

 
Члан 1.  

  
 Усваја се Регионални план 
управљања отпадом за Град Зајечар и 
општине Бољевац, Бор, Кладово, 
Мајданпек, Неготин и Књажевац. 
 

Члан 2.  
 

 Саставни део ове Одлуке су Регио-
нални план управљања отпадом за Град 
Зајечар и општине Бољевац, Бор, Кладо-
во, Мајданпек, Неготин и Књажевац и 
Решење о издавању сагласности на 
„Регионални план управљања отпадом за 
Град Зајечар и општине Бољевац, Бор, 
Кладово, Мајданпек, Неготин и 
Књажевац“. 
  

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
I број 501 – 155 /2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 21. Закона о 
управљању отпадом ("Службени гласник 
РС", бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и члана 39. 
став 1. тачка 31. Статута Града Зајечара  
("Службени лист града Зајечара", бр.1/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 
19/18), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 17. децембра 2018. 
године, донела је   
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О Д Л У К У 

о давању сагласности на Нацрт 

Уговора о заједничком управљању 

комуналним отпадом између градова 

Зајечара и Бора и општина Мајданпек, 

Неготин, Књажевац, Кладово и 

Бољевац 

 

 

Члан 1. 

  

 Даје се сагласност на Нацрт 

Уговора о заједничком управљању 

комуналним отпадом између градова 

Зајечара и Бора и општина Мајданпек, 

Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац. 

 

Члан 2. 

 

  Саставни део ове Одлуке је Нацрт 

Уговора о заједничком управљању 

комуналним отпадом између градова 

Зајечара и Бора и општина Мајданпек, 

Неготин, Књажевац, Кладово и Бољевац. 

 

Члан 3. 

 

 Овлашћује се Градоначелник Града 

Зајечара Бошко Ничић за потписивање 

Уговора из члана 1. ове Одлуке. 

  

    Члан 4.  

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара“.  

 

   

I број 501 - 156 /2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 

Нa основу члана 69. став 4. Закона 

о заштити животне средине ("Сл. гласник 

РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон и 

72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16 

и 76/18) и  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), Скупштина Града 

Зајечара, на седници одржаној 17. 

децембра 2018. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Програма праћења 

квалитета површинских вода на 

територији града Зајечара 

за 2019. годину 

 

I 

 

 Усваја се Програм праћења квали-

тета површинских вода на територији 

града Зајечара за 2019. годину. 

 

 Програм праћења квалитета повр-

шинских вода на територији града 

Зајечара за 2019. годину је саставни део 

овог Решења. 

 

II 

 

 Ово Решење објавити у 

„Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

I бр. 501-157 /2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 69. став 4. Закона 
о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон и 
72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16 
и 76/18) и   члана 39. Статута града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 
1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 36/17 
и 19/18), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној  17. децембра 2018. 
године, донела је 

 
 

РЕШЕЊЕ 
о  усвајању  Програмa праћења нивоа 
комуналне буке на територији града 

Зајечара за 2019. годину 
 
 
I 
 

 Усваја се Програм праћења нивоа 
комуналне буке на територији града 
Зајечара за 2019. годину. 
 
 Програм праћења нивоа 
комуналне буке на територији града 
Зајечара за 2019. годину је саставни део 
овог Решења. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I бр. 501-158 /2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ 
ПРАЋЕЊА НИВОА КОМУНАЛНЕ БУКЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2019. ГОДИНУ 

 
  

I  ОСНОВ ПРОГРАМА 

           
         Овим Програмом утврђује се 
праћење нивоа комуналне буке  (у даљем 
тексту: мониторинг буке) на територији 
града Зајечара за 2019. годину, у складу 
са Законом о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 
- др. закон и 72/09 – др.закон, 43/11 – 
одлука УС, 14/16 и 76/18), Законом о 
заштити од буке у животној средини 
(“Сл.гласник РС, бр.36/09 и 88/10), 
Програмом заштите животне средине на 
територији града Зајечара за период од 
2012. до 2019. године (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр.15/12), као и интересима и 
специфичностима Града Зајечара, а у 
циљу сагледавања нивоа комуналне буке, 
предузимања мера заштите од буке и 
акустичког зонирања. 
        Мониторинг буке врши се систе-
матским мерењем, испитивањем и оцењи-
вањем индикатора буке дефинисаним 
Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини 
("Сл. гласник РС", бр.75/10), којима се 
описује бука у животној средини и који 
указују на штетне ефекте буке. 
        Мониторинг буке не односи се на 
буку која настаје на радном месту и у 
радној околини, буку која настаје у 
превозном средству, буку која потиче од 
војних активности на армијским 
полигонима и активности на заштити од 
елементарних непогода, природних и 
других удеса, буку од активности у 
домаћинству или буку из суседног 
домаћинства, као и на буку којој су 
изложени они који је стварају. 
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II  ЛОКАЦИЈЕ МЕРНИХ МЕСТА И 

ДИНАМИКА МЕРЕЊА 

 За потребе реализације Програма 
праћења нивоа комуналне буке на 
територији града Зајечара за 2019. годину, 
у циљу акустичког зонирања града, 
потребно је приступити одређивању 
индикатора буке на 6 мерних тачака које 
покривају територију града Зајечара. 

 Мерне тачке су изабране у складу 
са зонама намене простора дефинисаним 
Уредбом о индикаторима буке, граничним 
вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и 
штетних ефеката буке у животној средини 
(Сл.гласник РС”, бр.75/10), тако да се 
изабраним мерним тачкама обухвате: 

• подручја за одмор и рекреацију, болни-
чке зоне и опоравилишта, културно - 
историјски локалитети, велики парко-
ви;  

• туристичка подручја, кампови и 
школске зоне;  

• чисто стамбена подручја;  

• пословно - стамбена подручја, 
трговачко-стамбена подручја и дечија 
игралишта;  

• градски центар, занатска, трговачка, 
административно - управна зона са 
становима, зоне дуж аутопутева, маги-
стралних и градских саобраћајница и  

• индустријска, складишна и сервисна 
подручја и транспортни терминали без 
стамбених зграда. 

 

          Позиција мерне тачке у односу на 
суседне објекте и саобраћајнице биће 
усклађена са стандардима СРПС ИСО 
1996 - 1:2010 и СРПС ИСО 1996 - 1:2010.        

         Мерење нивоа комуналне буке на 
територији града Зајечара вршиће се на 
следећим мерним местима: 

• зоне одмора и рекреације, 

• близина здравственог центра, 

• близина школа и обданишта, 

• зоне становања, 

• центар града, 

• најфреквентније саобраћајнице, 

• радне и индустријске зоне. 
 

           Мерење нивоа буке на територији 

града Зајечара вршиће се  једном 

месечно на шест мерних места, која су 

одабрана као референтни представници 

предвиђених зона. 

           Мерења  ће се вршити у 5 

временских интервала од по 15 минута, и 

то: 

− 2 мерења у току дана 

− 1 мерење у току вечери 

− 2 мерења у току ноћи         

          Мерни периоди и мерни интервали 

су изабрани тако да се њима обухвати 

цео циклус промена нивоа посматране 

буке у току дневног, вечерњег и ноћног 

периода времена. 

 Мерењем буке се одређују: 

– параметри буке (карактер буке, екви-

валентни ниво буке - Lеq, процентни 

нивои буке, временска зависност 

нивоа буке у петнаестоминутном 

мерном интервалу, максимална и 

минимална вредност нивоа буке) 

– параметри саобраћаја (фреквенција: 

путничких аутомобила, лаких и тешких 

теретних возила) 

 

           Континуалним мониторингом  нивоа 

буке утврђује се реално стање буке у 

животној средини на територији града 

Зајечара, са циљем  да се: 

 

1. изврши акустичко зонирање; 

2. утврде  мере и услови заштите од 

буке, односно звучне заштите у 

просторним и урбанистичким 

плановима, као и у поступку процене 

утицаја пројеката на животну средину 

и издавања интегрисане дозволе за 

рад постројења и активности; 

3. заштите "тихе" зоне; 

4. донесе локални акциони план заштите 

од буке у животној средини; 

5. врши надзор и контрола примене мера 

заштите од буке у животној средини. 
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III  ИЗВЕШТАВАЊЕ О НИВОУ 

КОМУНАЛНЕ БУКЕ 
 
       Извештаје о извршеним мерењима, 
односно нивоу комуналне буке на 
територији града Зајечара, овлашћена 
стручна организација доставља Градској 
управи Града Зајечара – Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове, Канцеларији за 
заштиту животне средине (у даљем 
тексту: надлежном органу), по правилу, 
једном месечно у року од 30 дана од 
истека претходног месеца, а завршни 
извештај у року од 30 дана од истека 
извештајног периода. 

      У сладу са чланом 76. Закона о 
заштити животне средине ("Сл.гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон и 
72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 14/16 
и 76/18),  надлежни орган је дужан да 
доставља  податке о извршеним 
мерењима  Агенцији за заштиту животне 
средине Републике Србије, односно 
изради Извештај о нивоу комуналне буке 
на територији града Зајечара за 2019. 
годину и упути Скупштини града на 
разматрање и усвајање, најкасније до 31. 
маја текуће године, за претходну годину. 

IV  ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 
 
         Програм праћења нивоа комуналне 
буке на територији града Зајечара за 
2019. годину, финансираће се из 
средстава Буџетског фонда за заштиту 
животне средине града Зајечара за 2019. 
годину и реализоваће се у складу са 
важећим законским прописима. 
   

 
 На основу члана 14. став 1. тачка 
22. и члана 39. став 1. тачка 31. Статута 
града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр. 1/08, 3/08 -испр., 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), а у 
вези са чланом 60. став 2. Закона о 
пољопривредном земљишту („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 
41/2009, 112/2015 и 80/2017), Скупштина 
града Зајечара на својој седници одржаној 
17. децембра 2018. године доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ 
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

 
I 
 

 Образује се стручна Комисија за 
израду Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији града Зајечару (у 
даљем тексту: Комисија). 
 

II 
 

 Комисију чине председник и четири 
члана, и то: 
 
председник Комисије: 
- Велимир Јовић, дипл.инж.геодезије 
 
чланови Комисије: 
1. Славица Личић, геометар 
2. Јасмина Недељковић, дипл.правник 
3. Весна Станковић, дипл. инж. пољо-

привреде 
4. Милан Димитријевић, дипл. економи-

ста. 
 

III 
 

  Задатак Комисије је да изради 
Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта, који ће утврдити врсту и обим 
радова које треба извршити у периоду за 
коју се доноси програм, динамику 
извођења радова и улагање средстава, а 
посебно да утврди податке који се односе 
на пољопривредно земљиште у својини 
Републике Србије, и то податке о:  укупној 
површини и површини по катастарским 
општинама пољопривредног земљишта у 
државној својини на територији јединице 
локалне самоуправе, корисницима пољо-
привредног земљишта у државној својини,  
закупцима пољопривредног земљишта у 
државној својини, површини пољоприв-
редног земљишта у државној својини која 
није дата на коришћење, укупној 
површини пољопривредног земљишта у 
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државној својини која је планирана за 
давање у закуп, као и површине делова 
пољопривредног земљишта у државној 
својини које су планиране за давање у 
закуп (једна или више катастарских 
парцела) са бројем катастарске парцеле, 
површином, класом и културом и стању 
заштите, уређења, коришћења пољоприв-
редног земљишта у државној својини и 
прибави Мишљење Комисије за давање 
мишљења на Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопри-
вредног земљишта (у даљем тексту: 
Комисија за давање мишљења). 
 

IV 
 

 Комисија израђује и по прибав-
љеном мишљењу Комисије за давање 
мишљења и уз сагласност надлежног 
Министарства доставља на усвајање 
Скупштини Града Зајечара, предлог 
годишњег програма из тачке III овог 
Решења, најкасније до 31. марта текуће 
године за наредну годину. 
 

V 
 

 Доношењем овог Решења ставља 
се ван снаге Решење I број: 02-352 од                
20. 11. 2013. године. 

VI 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 

 
VII 

 
 Ово Решење доставити именова-
нима, Одељењу за локални економски 
развој,  привреду и друштвене делатности 
и архиви. 
 
  
 I број: 320-169/2018 
 У Зајечару, 17. децембра године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

 
 

 На основу члана 20. став 1. тачка 4. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,бр.129/07, 83/14 – др. закон, 
101/16 – др. закон и 47/18), члана 50. став 
2. Закона о предшколском васпитању и 
образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 
и 101/17) и члана 1. и 2. Правилника о 
мерилима за утврђивање економске цене 
програма васпитања и образовања у 
предшколским установама („Сл.гласник 
РС“,бр.146/14) и члана 14. став 1. тачка 17. 
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 17. 
децембра 2018. године доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ РЕШЕЊА 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ  ЦЕНЕ 
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 

ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ „ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
  И ВИСИНЕ УЧЕШЋА РОДИТЕЉА У 

ЦЕНИ УСЛУГА 
 
I 
 

 У Решењу о утврђивању економске 
цене програма васпитања и образовања у 
Предшколској установи „Ђулићи“ у 
Зајечару и висине учешћа родитеља у 
цени услуга („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.47/15) – уз даљем тексту: Решење, 
тачкa I став 1. Решења, мења се и гласи: 
 

„I 
 Утврђује се економска цена прог-
рама васпитања и образовања по детету у 
Предшколској установи „Ђулићи“ у Зајеча-
ру, и то: 
 
- за целодневни боравак у месечном 

износу од  17.279,21 динара; 
- за целодневни боравак припремног 

предшколског програма у месечном 
износу од 15.118,21 динара; 

- за полудневни боравак у месечном 
износу од 8.612,08 динара и  

- за полудневни боравак припремног 
предшколског програма у месечном 
износу од 6.451,08 динара.“ 
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II 
 

 У наведеном Решењу, тачкa II став 
1. Решења, мења се и гласи: 
 

„II 
 Учешће родитеља у цени услуга 
утврђеној по детету у месечном износу 
овог Решења, утврђује се у следећем 
износу, и то: 
- за целодневни боравак у месечном 

износу од 3.455,84 динара; 
- за целодневни боравак припремног 

предшколског програма у месечном 
износу од 3.023,64 динара; 

- за полудневни боравак у месечном 
износу од 1.722,42 динара и 

- за полудневни боравак припремног 
предшколског програма у месечном 
износу од 1.290,22 динара.“ 

 

III 
 

 У  Решењу о утврђивању економ-
ске цене програма васпитања и 
образовања у Предшколској установи 
„Ђулићи“ у Зајечару и висине учешћа 
родитеља у цени услуга, после тачке II 
додаје се нова тачка II а, која гласи: 
 

„IIа 
 Дневна економска цена по детету 
утврђује се дељењем месечне економске 
цене по детету са бројем радних дана у 
месецу.“ 
 

IV 
 

 Ово Решење примењиваће се од 
01.09.2018. године. 
 

V 
 

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

VII 
 

 Решење доставити Предшколској 
установи „Ђулићи“ у Зајечару и архиви.  
 
I број: 38-1/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

 На основу члана 121 Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.88/17 и 
27/18-др.закон), члана 3.став 4. Правил-
ника о општинском савету родитеља 
("Службени гласник РС", бр.72/18),члана 
39. тачка 7. и 31.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 17. децембра 2018. године, 
донела је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ 

САВЕТА РОДИТЕЉА 
 
I 
 

 Образује се Општински савет роди-
теља Града Зајечара (у даљем тексту: 
Савет). 
 Савет чине по два представника 
савета родитеља сваке основне и средње 
школе на територији Града Зајечара и 
Предшколске установе “Ђулићи”Зајечар. 
 

II 
 
 У састав Савета именују се: 
 
1. Представници Предшколске установе 
“Ђулићи” у Зајечару 

- Дејан Станојевић,члан 
- Маја Пајкић,заменик члана. 

 
2. Представници Основне школе “Ђура 
Јакшић” у Зајечару 

- Ана Јовановић,члан 
- Зорица Матејић, заменик члана 

 
3. Представници Основне школе “Љубица 
Радосављевић Нада” у Зајечару 

- Миљана Јовановић,члан 
- Сандра Мадуцић,заменик члана 

 
4. Представници Основне школе “Десанка 
Максимовић” у Зајечару 

- Страхиња Главонић,члан 
- Сандра Николић,заменик члана 
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5. Представници Основне школе “Љуба 
Нешић” у Зајечару 

- Милорад Станојевић, члан 
- Саша Живковић, заменик члана 

 

6. Представници Основне школе “Хајдук 
Вељко” у Зајечару 

- Саша Јовановић,члан 
- Милијана Јовнаш, заменик члана 

 

7. Представници Основне школе “Владис-
лав Петковић Дис” у Грљану 

- Биљана Николић,члан 
- Саша Јеленковић,заменик члана 

 
8. Представници Основне школе “Вук 
Караџић” у Великом Извору 

- Стојан Јовановић,члан 
- Иван Петровић,заменик члана  

 
9. Представници Основне школе “Доситеј 
Обрадовић” у Вражогрнцу 

- Милена Грујић,члан 
- Милица Првуловић Гроздановић, 

заменик члана 
  
10. Представници Основне школе “Јован 
Јовановић Змај” у Салашу 

- Саша Пандуревић,члан 
- Емина Богдановић,заменик члана 

 
11. Представници Основне школе “Јере-
мија Илић Јегор” у Рготини 

- Данијела Анђелковић,члан 
- Марија Радинковић, заменик чла-

на 
 
12. Представници Основне школе “15.мај” 
у Малом Јасеновцу 

- Брана Питаревић,члан 
- Славиша Ђорђевић, заменик чла-

на 
 
13. Представници Основне музичке школе 
“Стеван Мокрањац” у Зајечару 

- Биљана Стојадиновић,члан 
- Милица Пауновић,заменик члана  

 
14.Представници Школе за основно и 
средње образовање  “Јелена Мајсторо-
вић” у Зајечару 

- Новица Станковић,члан 
- Ирена Милутиновић, заменик 

члана 

15. Представници Гимназије у Зајечару 
- Драган Стаменковић,члан 
- Слађана Јовановић, заменик чла-

на 
 
16. Представници Економско – трговинске 
школе у Зајечару 

- Жаклина Недовић Димитријевић, 
члан 

- Данијела Аранђеловић Станко-
вић, заменик члана 
 
17. Представници Техничке школе у 
Зајечару 

- Христина Димитријевић,члан 
- Зденка Чебуковић,заменик члана 

 
18. Представници Медицинске школе у 
Зајечару 

- Радица Милојковић,члан 
- Снежана Лукић Мадић, заменик 

члана 
 

III 
 
 Мандат чланова и заменика 
чланова Савета траје до краја радне, 
односно школске 2018/2019 године. 
 

IV 
 
 Савет обавља следеће послове: 
 
1) даје мишљење, иницира акције и 

предлаже мере за остваривање права  
детета, унапређивање образовања, 
васпитања и безбедности деце, 
односно ученика на територији града; 

 
2) учествује у утврђивању градских 

планова и програма који су од значаја 
за остваривање образовања, 
васпитања и безбедности деце; 

 
3) прати и разматра могућности за уна-

пређивање доступности и праведности 
образовања и васпитања за децу, 
односно ученике из угрожених и 
осетљивих група на територији града; 

 
4) пружа подршку савету родитеља свих 

установа на територији града у вези са 
питањима из њихове надлежности; 
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5) заступа интересе деце и ученика у 

ситуацијама које су од значаја за 
унапређивање њиховог образовања, 
васпитања, безбедности и добробити 
на територији града; 

 
6) сарађује са организацијама које делују 

у области образовања и васпитања, 
заштите здравља, социјалне заштите, 
културе и другим областима од значаја 
за децу и ученике; 

 
7) обавља и друге послове у вези са 

образовањем и васпитањем на 
територији града. 

     
V 

 
 Административно-техничке посло-
ве за потребе Савета, обавља Одељење 
за општу управу, заједничке и норма-
тивно-правне послове-Одсек за послове 
органа града и нормативно-правне 
послове. 
 

VI 
 
 Ово Решење објавити у „Служ-
беном листу Града Зајечара“ и доставити: 
именованима, школама, Предшколској 
установи “Ђулићи” Зајечар и архиви. 
 
 
 I број: 02-268/2018 
 У Зајечару,17.12. 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   

 
 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. 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 17. 
децембра 2018. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ШКОЛЕ ЗА 
ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

"ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ" 
 У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског 
одбора Школе за основно и средње 
образовање "Јелена Мајсторовић" у 
Зајечару, и то:  
   

 1.  Даниела Патаки, представник 
локалне самоуправе. 
  
 II  ИМЕНУЈE СЕ у Школски одбор 
Школе за основно и средње образовање 
"Јелена Мајсторовић" у Зајечару, члан: 
 

 1.  Денис Ранђеловић, представник 
локалне самоуправе. 
  

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 ; 
да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у 
установи, родитеља, односно других 
законских заступника и три представника 
на предлог јединице локалне самоуправе; 
да чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, као и да скупштина 
јединице локалне самоуправе доноси 
решење о именовању органа управљања. 
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-194/2018 од 25.07.2018. 
године, именовала Школски одбор Школе 
за основно и средње образовање "Јелена 
Мајсторовић" у Зајечару. 
 Дописом број 828 од 02.11.2018. 
године, председник Школског одбора је 
Скупштини града Зајечара доставила 
обавештење да је напред наведеним 
решењем, за члана Школског одбора те 
школе, испред локалне самоуправе, 
именована Даниела Патаки која је већ 
члан Управног одбора ПУ „Ђулићи“ у 
Зајечару, из ког разлога предлажу њено 
разрешење и именовање другог члана. 
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 Овим Решењем предлаже се раз-
решење Даниеле Патаки, члана Школског 
одбора те школе, као и именовање 
Дениса Ранђеловића из Зајечара, инже-
њера информатике, рођеног 07.01.1986. 
године, незапосленог, као представника 
локалне самоуправе. 
 Увидом у Извештај Полицијске 
управе Зајечар И број:235-1/7977/18 од 
08.11.2018. године утврђено је да Денис 
Ранђеловић није осуђиван за кривична 
дела утврђена  у члану 116. став 9. 
тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да код предложеног кандидата 
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 02-269/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

  ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. 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 17. 
децембра 2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У 
ВРАЖОГРНЦУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског 
одбора Основне школе  "Доситеј Обрадо-
вић" у Вражогрнцу, и то:  
   
 1.  Бобан Антић,  представник 
запослених. 
 
 II  ИМЕНУЈE СЕ у Школски одбор 
Основне школе "Доситеј Обрадовић" у 
Вражогрнцу, члан: 
 
 1.  Милош Митровић, представник  
запослених. 
  

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 ; 
да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у 
установи, родитеља, односно других 
законских заступника и три представника 
на предлог јединице локалне самоуправе; 
да чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, као и да скупштина 
јединице локалне самоуправе доноси 
решење о именовању органа управљања. 
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I број 02-187/2018 од 
25.07.2018. године, именовала Школски 
одбор Основне школе  "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу. 
 Дописом број 422 од 07.11.2018. 
године, директор Школе је Скупштини 
града Зајечара доставила захтев за 
разрешење члана Школског одбора 
Школе, представника запослених, Бобана 
Антића, коме је престао радни однос у 
Школи и, по спроведеној процедури, 
предлог да се, уместо њега, именује 
Милош Митровић, запослени у тој школи. 
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 Уз наведени акт Школа је 
приложила: Записник са седнице 
Наставничког већа број 423 од 08.11.2018. 
године, Споразум о преузимању 
запосленог од 13.09.2018. године и 
Извештај Полицијске управе у Зајечару И 
број: 235-1/7936/18 од 06.11.2018. године, 
да предложени кандидат није осуђиван за 
кривична дела утврђена  у члану 116. став 
9. тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да код предложеног кандидата 
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 02-270/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 
13. Закона о основама система образо-
вања 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 17. децембра 2018. 
године, донела је 

  
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ВУК КАРАЏИЋ"  У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 

 
 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у 
Великом Извору, и то:  
   

 1.  Јадранка Андонов, представник 
запослених. 
  

 II ИМЕНУЈЕ СЕ  у Школски одбор 
Основне школе "Вук Караџић" у Великом 
Извору, члан: 
 

 1.  Данијела Аранђеловић Станко-
вић, представник запослених. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директорка Основне школе "Вук 
Караџић" у Великом Извору доставила је 
Скупштини града Зајечара предлог за 
разрешење члана Школског одбора ове 
школе, Јадранке Андонов, као 
представника запослених, број 524 од 
29.11.2018. године, из разлога што је 
именована поднела захтев за разрешење 
из личних разлога, дужег одсуства са 
посла, и то због коришћења одсуства 
ради одржавања трудноће, а потом 
коришћења породиљског одсуства. 
 Уз захтев, Школа је доставила 
Записниик Наставничког већа о току 
гласања број 478 од 18.10.2018. године и 
извештај Полицијске управе Зајечар И 
број: 235-7616/18 од 25.10.2018. године. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-299 од 19.10.2015. 
године именовала Јадранку Андонов, за 
члана Школског одбора Основне школе 
"Вук Караџић" у Великом Извору, као 
представника запослених. 
 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; 

да орган управљања чине по три 

представника из реда запослених у 

установи, родитеља, односно других 

законских заступника и три представника 
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на предлог јединице локалне самоуправе; 

да чланове органа управљања установе 

именује и разрешава скупштина јединице 

локалне самоуправе, као и да скупштина 

јединице локалне самоуправе доноси 

решење о именовању органа управљања. 

  

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града у складу са законом 

именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 

јавних предузећа, установа, орагнизација 

и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 

разрешава школске одборе, у складу са 

законом. 

 

 На основу напред изложеног, а с 

обзиром да код предложеног кандидата 

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 "Вук 

Караџић" у Великом Извору, Одељењу за 

локални економски развој, привреду и 

друштвене делатности и архиви. 

 

I број: 02-271/2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 
 

 На основу члана 116. став 5. и 13. и 
члана 117. став 3. тачка 5. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр.88/17 и 
27/18-др.закони) и члана 39. ств 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 17. децембра 2018. године, 
донела је 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА И 
ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА  ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ХАЈДУК 
ВЕЉКО"  У ЗАЈЕЧАРУ 

 

 

  I   ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члану 
Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару, Милану Радошу, 
представнику запослених, због смрти.  
   

 II  ИМЕНУЈE СЕ у Школски одбор 
Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, 
Николић-Јауковић Светлана, представник 
запослених. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару доставио је Скупштини 
града Зајечара предлог за разрешење 
Милана Радоша, члана Школског одбора 
ове школе, као представника запослених, 
број 1560 од 03.12.2018. године, из 
разлога што је именовани преминуо. 
Уместо њега, Наставничко веће школе, 
након спроведеног поступка, предлаже 
именовање Николић-Јауковић Светлане, 
наставника математике у тој школи. 
 Уз наведени акт, школа је 
приложила: Записник са седнице Настав-
ничког већа од 26.06.2018. године, Одлуку 
Наставничког већа број 862 од 26.06.2018. 
године и Извештај ПУ Зајечар И број:235-
1/8342/18 од 23.11.2018. године. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-100 од 04.05.2018. 
године именовала чланове Школског 
одбора Основне школе "Хајдук Вељко" у 
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Зајечару. Тим решењем, као представник 
запослених именован је  Милан Радош, 
који је преминуо дана 23.06.2018. године. 
 Чланом 116. став 5.  Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе. 
 Чланом 116. став 9. тачка 7. истог 
закона прописано је да за члана органа 
управљања не може да буде предложено 
ни именовано лице: у другим случајевима, 
утврђеним законом. 
 Чланом 116. став 13. истог члана 
прописано је да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о 
именовању органа управљања. 
 Чланом 117. став 3. тачка 5. 
прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, 
укључујући и председника или орган 
управљања установе, и у случају да 
наступи услов из члана 116. став 9. овог 
закона. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на напред наведено, 
односно да је овлашћени предлагач 
спровео поступак у складу са Законом о 
основама система образовања и 
васпитања, на основу овлашћења из 
прописа, Скупштина града Зајечара је 
донела решење као у диспозитиву. 
 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 

 

 

 Решење доставити: Николић-
Јауковић Светлани, Основној школи 
"Хајдук Вељко" у Зајечару, Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности и архиви. 
 

 

I број: 02-272/2018 

У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 

13. Закона о основама система образо-
вања 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 17. децембра 2018. 
године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
"ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР" У РГОТИНИ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског 
одбора Основне школе "Јеремија Илић 
Јегор" у Рготини,  Маја Тодоровић, 
представник локалне самоуправе. 
  
 II ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Јеремија Илић 
Јегор" у Рготини, Тања Аранђеловић, 
представник локалне самоуправе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директорка О.Ш. Основне школе 
"Јеремија Илић Јегор" у Рготини, 
доставила је Скупштини града Зајечара 
обавештење број: 673 од 14.11.2018. 
године, којим обавештава Скупштину 
града да Маја Тодоровић, представник 
локалне самоуправе у Школском одбору 
школе, има дете које похађа наставу у тој 
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школи, која околност представља сметњу 
због тзв. „сукоба интереса“, те предлаже 
да се донесе одговарајућа одлука о 
промени члана Школског одбора. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-190/2018 од 
25.07.2018. године именовала Мају 
Тодоровић за члана Школског одбора 
О.Ш. „Јеремија Илић Јегор" у Рготини, као 
представника локалне самоуправе. 
 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; 
да орган управљања чине по три 
представника из реда запослених у 
установи, родитеља, односно других 
законских заступника и три представника 
на предлог јединице локалне самоуправе; 
да чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, као и да скупштина 
јединице локалне самоуправе доноси 
решење о именовању органа управљања. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Градско веће града Зајечара 
предложило је за новог члана Школског 
одбора Основне школе ''Јеремија Илић 
Јегор'' у Рготини, Тању Аранђеловић, 
дипл. економисту из Зајечара, као 
представника јединице локалне 
самоуправе. Тања Аранђеловић рођена је 
18.01.1976. године, запослена у Одељењу 
за ЛЕР, привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара. 
 Увидом у Извештај Полицијске 
управе Зајечар И број:235-1/8748/18 од 
13.12.2018. године утврђено је да Тања 
Аранђеловић није осуђивана за кривична 
дела утврђена у члану 116. став 9. 
тачка.1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 
 

 На основу напред изложеног, а с 
обзиром да код предложеног кандидата 
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 02-273/2018 
У Зајечару, 17. децембра 2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 39.став 1 тачка 
21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 31. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12. 2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору чланa Одбора за развој 

пољопривреде и села 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

     Бобан Станковић, одборник 
Скупштине града Зајечара, бира се за 
члана  Одбора за развој пољопривреде и 
села Скупштине града Зајечара.   
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II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Одбор за 
развој пољопривреде и села.Чланом 45. 
Статута, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају.  
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-210/2018 од 12.10.2018. 
године, утврдила да је Рајану Јовановићу 
престао мандат члана Одбора за развој 
пољопривреде и села Скупштине града 
Зајечара, због подношења оставке. 
Одборничка група: „БОШКО НИЧИЋ – 
ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, предложила је да 
се уместо њега, за члана наведеног 
Одбора, изабере Бобан Станковић, 
одборник Скупштине града Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-274/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

На основу члана 115. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, 
број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18),Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 17.12.2018. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА  

ОДБОРА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ 
 

 Вици Лалићу, ПРЕСТАЈЕ МАН-
ДАТ председника Одбора за омладину и 
спорт, 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. 

  

 Вице Лалић изабран је за 

председника Одбора за омладину и спорт 

Решењем Скупштине града Зајечара I 

број: 02-162/2017 од 15.06.2017. године. 

 

 Вице Лалић поднео је писану 

оставку на функцију председника Одбора 

за омладину и спорт, па је на 21. седници 

Скупштине града Зајечара одржаној дана 

17.12..2018. године констатовано је да је 

Вици Лалићу престао мандат председника 

Одбора за омладину и спорт, због 

подношења оставке. 

 

 Имајући у виду напред наведено, 

донето је Решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Управном суду у Београду у року од 30 

дана од дана пријема овог Решења. 
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 Решење доставити: именованој, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара и архиви. 

 

 I број: 06-180/2018-1 

 У Зајечару, 17.12.2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

  

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
На основу члана 39.став 1 тачка 21.,члaна 
43., члана 44. и члана 45. 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) и члана 31. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист 
Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 9/11, 
30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 17.12. 
2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника Одбора за 

омладину и спорт Скупштине града 
Зајечара 

 
 
I 
 

     Данијел Илић, одборник Скупшти-
не града Зајечара, бира се за  
председника Одбора  за омладину и спорт 
Скупштине града Зајечара.   

 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 

чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Одбор за 
омладину и спорт Скупштине града 
Зајечара.Чланом 45. Статута, одређен је 
начин избора и састав чланова радних 
тела Скупштине. Председника и заменика 
председника сталног радног тела, 
Скупштина бира из реда одборника, а 
чланове из реда одборника и грађана, по 
правилу, на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају.  
 Вице Лалић је поднео оставку на 
место председника Одбора за омладину и 
спорт Скупштине града Зајечара, због 
престанка функције одборника. 
Одборничка група: „БОШКО НИЧИЋ – 
ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, предложила је да 
се уместо њега, за председника 
наведеног Одбора, изабере Данијел Илић, 
одборник Скупштине града Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-275/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 
На основу члана 39.став 1 тачка 

21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 31. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18),Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12. 2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о избору чланa Одбора за 
административна питања 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

     Никола Шарчевић, из Зајечара, 
бира се за члана Одбора за админис-
тративна питања Скупштине града 
Зајечара.   

 
II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Одбор за  
административна питања Скупштине 
града Зајечара.Чланом 45. Статута, 
одређен је начин избора и састав чланова 
радних тела Скупштине. Председника и 
заменика председника сталног радног 
тела, Скупштина бира из реда одборника, 
а чланове из реда одборника и грађана, 
по правилу, на предлог одборничких гру-
па, сразмерно броју одборника које имају.  
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-238/2018 од 15.11.2018. 
године, утврдила да је Борислави Тошић 
престао мандат члана Одбора за 
административна питања Скупштине 
града Зајечара, због подношења оставке. 
Одборничка група: „Чесме“, предложила је 
да се уместо ње, за члана наведеног 
Одбора, изабере Никола Шарчевић из 
Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 

 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-276/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
На основу члана 39.став 1 тачка 21.,члaна 
43., члана 44. и члана 45. 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) и члана 31. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист 
Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 9/11, 
30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 17.12. 
2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника Комисије за 
предлагање назива улица, тргова, 

школа, институција и установа и других 
делова насељених места 

 
I 
 

    Марина Ницојевић, одборница 
Скупштине града Зајечара, бира се за 
председника Комисије за предлагање 
назива улица, тргова, школа, институција 
и установа и других делова насељених 
места. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Комисија 
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за предлагање назива улица, тргова, 
школа, институција и установа и других 
делова насељених места.Чланом 45. 
Статута, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају.  
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-196/2018 од 25.07.2018. 
године, утврдила да је Ивану Чикарићу, 
престао мандат председника Комисије за 
предлагање назива улица, тргова, школа, 
институција и установа и других делова 
насељених места, због подношења 
оставке. Одборничка група:  „БОШКО 
НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, предло-
жила је да се уместо њега, за председ-
ника наведене Комисије, изабере Марина 
Ницојевић, одборница Скупштине града 
Зајечара.  
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованој, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 

 I број: 02-277/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
На основу члана 39.став 1 тачка 21.,члaна 
43., члана 44. и члана 45. 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) и члана 31. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист 
Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 9/11, 
30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 17.12. 
2018. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Комисије за Статут 

 града Зајечара 
 
I 
 

    Тијана Хазер, дипл.економиста из 
Зајечара, бира се за члана Комисије за 
Статут града Зајечара. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Комисија 
за Статут града Зајечара..Чланом 45. 
Статута, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају.  
 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-113/2018 од 22.05.2018. 
године, утврдила да је Марији Марковић, 
престао мандат члана  Комисије за Статут 
града Зајечара, због подношења оставке. 
Одборничка група: „ИВИЦА ДАЧИЋ-СПС-
ЈС“, предложила је да се уместо ње, за 
члана наведене Комисије, изабере Тијана 
Хазер, дипл.економиста из Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
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 Решење доставити: именованој, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-278/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 39.став 1 тачка 
21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 31. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору члана Комисије за избор и 

именовања, награде и признања 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

    Денис Жикић, студент из Зајечара, 
бира се за члана Комисије за избор и 
именовања, награде и признања 
Скупштине града Зајечара. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Комисија 
за избор и именовања, награде и 
признања Скупштине града Зајечара. 

Чланом 45. Статута, одређен је начин 
избора и састав чланова радних тела 
Скупштине. Председника и заменика 
председника сталног радног тела, 
Скупштина бира из реда одборника, а 
чланове из реда одборника и грађана, по 
правилу, на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају.  
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-224/2018 од 12.10.2018. 
године, утврдила да је Жељку Антијевићу 
престао мандат члана  Комисије за избор 
и именовања, награде и признања 
Скупштине града Зајечара, због подно-
шења оставке. Одборничка група: 
„ИВИЦА ДАЧИЋ-СПС-ЈС“, предложила је 
да се уместо њега, за члана наведене 
Комисије, изабере Денис Жикић, студент 
из Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-279/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
На основу члана 39.став 1 тачка 

21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 32. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12. 2018. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу и избору члана Одбора за 

приватно предузетништво 

Скупштине града Зајечара 

 

I 

 

 Миодраг Стаменовић, одборник 

Скупштине града Зајечара, разрешава се 

дужности члана Одбора за приватно 

предузетништво Скупштине града 

Зајечара. 

 

II 

 

    Зоран Радомировић, предузетник 

из Зајечара, бира се за  члана Одбора за 

приватно предузетништво Скупштине 

града Зајечара. 

   

III 

 

 Решење објавити у "Службеном 

листу града Зајечара". 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 

43.Статута града Зајечара, прописано је 

да Скупштина града, образује стална и 

повремена радна тела за разматрање 

питања из своје надлежности. Чланом 44. 

Статута, утврђена су радна тела и број 

чланова радних тела које Скупштина 

града образује, а међу њима и Одбор за 

приватно предузетништво.Чланом 45. 

Статута, одређен је начин избора и састав 

чланова радних тела Скупштине. 

Председника и заменика председника 

сталног радног тела, Скупштина бира из 

реда одборника, а чланове из реда 

одборника и грађана, по правилу, на 

предлог одборничких група, сразмерно 

броју одборника које имају. 

 У члану 32.Пословника Скупштине 

града Зајечара прописано је, између 

осталог, да Скупштина може и пре истека 

рока на који су изабрани, разрешити 

председника, заменика председника, или 

поједине чланове сталних радних тела и 

изабрати нове путем појединачног 

кандидовања и избора. Предлог за 

разрешење може поднети: председник 

Скупштине, председник радног тела, или 

група од најмање 10 одборника. Члан 

сталног радног тела разрешен је кад за то 

гласа већина одборника пристутних на 

седници Скупштине. 

 Скупштина града Зајечара је 

Решењем, I бр. 02-160/2017 од 15.06.2017. 

године, изабрала Миодрага Стаменовића, 

одборника Скупштине града Зајечара за 

члана Одбора за приватно 

предузетништво, на предлог Одборничке 

групе: „ПОБЕДА ЗА НАШ ГРАД-др Ненад 

Ристовић“.  

 Председник Скупштине града 

Зајечара, сагласно члану 32.став 

2.Пословника Скупштине града Зајечара, 

поднео је предлог за разрешење 

Миодрага Стаменовића, члана овог 

Одбора, јер је Одборничка група: 

„ПОБЕДА ЗА НАШ ГРАД-др Ненад 

Ристовић“ предложила да се уместо њега, 

за члана наведеног Одбора, изабере 

Зоран Радомировић, предузетник из 

Зајечара. 

 Имајући у виду напред наведено, 

донето је решење као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 

управни спор подношењем тужбе 

Управном суду у Београду у року од 30 

дана од дана пријема овог Решења. 

 

 Решење доставити: именованима, 

Одељењу за финансије Градске управе 

града Зајечара и архиви. 

 

 

 I број: 02-280/2018 

 У Зајечару, 17.12.2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

       

 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 39.став 1 тачка 
21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 32. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12. 2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Одбора за 

развој пољопривреде и села 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

 Ненад Пајкић разрешава се дуж-
ности члана Одбора за развој пољоприв-
реде и села Скупштине града Зајечара. 
 

II 
 
    Зоран Анђелковић бира се за 
члана Одбора за развој пољопривреде и 
села Скупштине града Зајечара. 
   

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Одбор за 
развој пољопривреде и села.Чланом 45. 
Статута, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају. 

 У члану 32.Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је, између 
осталог, да Скупштина може и пре истека 
рока на који су изабрани, разрешити 
председника, заменика председника, или 
поједине чланове сталних радних тела и 
изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. Предлог за 
разрешење може поднети: председник 
Скупштине, председник радног тела, или 
група од најмање 10 одборника. Члан 
сталног радног тела разрешен је кад за то 
гласа већина одборника пристутних на 
седници Скупштине. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-161/2017 од 15.06.2017. 
године, изабрала Ненада Пајкића за 
члана Одбора за за развој пољопривреде 
и села, на предлог Одборничке групе: 
„ПОБЕДА ЗА НАШ ГРАД-др Ненад 
Ристовић“.  
 Председник Скупштине града Заје-
чара, сагласно члану 32.став 2. Послов-
ника Скупштине града Зајечара, поднео је 
предлог за разрешење Ненада Пајкића, 
члана овог Одбора, јер је Одборничка 
група: „ПОБЕДА ЗА НАШ ГРАД-др Ненад 
Ристовић“ предложила да се уместо њега, 
за члана наведеног Одбора, изабере 
Зоран Анђелковић из Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованима, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 

 I број: 02-281/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 39.став 1 тачка 
21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 32. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12.2018. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору чланова Одбора 

за комуналне делатности 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ Милош Стоја-
диновић и Његош Раковић, дужности 
члана Одбора за комуналне делатности 
Скупштине града Зајечара. 
 

II 
 

    БИРАЈУ СЕ Миша Станојловић и 
Звонко Димитријевић, одборници 
Скупштине града Зајечара, за  чланове 
Одбора за комуналне делатности 
Скупштине града Зајечара. 
   

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Одбор за 
комуналне делатности.Чланом 45. Стату-
та, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају. 

 У члану 32.Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је, између 
осталог, да Скупштина може и пре истека 
рока на који су изабрани, разрешити 
председника, заменика председника, или 
поједине чланове сталних радних тела и 
изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. Предлог за 
разрешење може поднети: председник 
Скупштине, председник радног тела, или 
група од најмање 10 одборника. Члан 
сталног радног тела разрешен је кад за то 
гласа већина одборника пристутних на 
седници Скупштине. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-159/2017 од 15.06.2017. 
године, изабрала Милоша Стојадиновића, 
одборника Скупштине града Зајечара за 
члана Одбора за комуналне делатности, 
на предлог Одборничке групе: „ПОБЕДА 
ЗА НАШ ГРАД-др Ненад Ристовић“. 
  
 Председник Скупштине града 
Зајечара, сагласно члану 32.став 
2.Пословника Скупштине града Зајечара, 
поднео је предлог за разрешење Милоша 
Стојадиновића, члана овог Одбора, јер је 
Одборничка група: „ПОБЕДА ЗА НАШ 
ГРАД-др Ненад Ристовић“ предложила да 
се уместо њега, за члана наведеног 
Одбора, изабере Миша Станојловић, 
одборник Скупштине града Зајечара. 
 Такође,Скупштина града Зајечара 
је Решењем, I бр. 02-159/2017 од 
15.06.2017. године, изабрала Његоша 
Раковића за члана Одбора за комуналне 
делатности Скупштине града Зајечара, на 
предлог Одборничке групе: „БОШКО 
НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“  
 Славко Стојановић, председник 
Одбора за комуналне делатности, поднео 
је предлог за разрешење Његоша 
Раковића, члана овог Одбора, због тога 
што није присуствовао ниједној седници 
одбора, нити му се може уручивати позив 
за седницу, јер је недоступан на 
пријављеној адреси. 
 Одборничка група: „БОШКО 
НИЧИЋ – ПОКРЕТ ЗА КРАЈИНУ“, 
предложила је да се уместо њега, за 
члана наведеног Одбора, изабере Звонко 
Димитријевић, одборник Скупштине града 
Зајечара. 
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 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованима, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-282/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
На основу члана 39.став 1 тачка 

21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 32. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12. 2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Одбора за 

друштвене делатности 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

 Драгана Рашић, одборница 
Скупштине града Зајечара, разрешава се 
дужности члана Одбора за друштвене 
делатности Скупштине града Зајечара. 
 

II 
 

    Миодраг Стаменовић, одборник 
Скупштине града Зајечара, бира се за  
члана Одбора за друштвене делатности 
Скупштине града Зајечара. 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Одбор за 
друштвене делатности.Чланом 45. 
Статута, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају. 
 У члану 32.Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је, између оста-
лог, да Скупштина може и пре истека рока 
на који су изабрани, разрешити председ-
ника, заменика председника, или поједине 
чланове сталних радних тела и изабрати 
нове путем појединачног кандидовања и 
избора. Предлог за разрешење може 
поднети: председник Скупштине, председ-
ник радног тела, или група од најмање 10 
одборника. Члан сталног радног тела раз-
решен је кад за то гласа већина одборни-
ка пристутних на седници Скупштине. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-158/2017 од 15.06.2017. 
године, изабрала Драгану Рашић за члана 
Одбора за друштвене делатности 
Скупштине града Зајечара, на предлог 
Одборничке групе: „ПОБЕДА ЗА НАШ 
ГРАД-др Ненад Ристовић“. 
 Председник Скупштине града 
Зајечара, сагласно члану 32.став 
2.Пословника Скупштине града Зајечара, 
поднео је предлог за разрешење Драгане 
Рашић, чланице овог Одбора, јер је 
Одборничка група: „ПОБЕДА ЗА НАШ 
ГРАД-др Ненад Ристовић“ предложила да 
се уместо ње, за члана наведеног 
Одбора, изабере Миодраг Стаменовић, 
одборник Скупштине града Зајечара. 
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 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованима, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-283/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 

На основу члана 39.став 1 тачка 
21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 32. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12. 2018. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Комисије 

за Статут града Зајечара 
 
I 
 

 Предраг Станковић разрешава се 
дужности члана Комисије за Статут града 
Зајечара. 
 

II 
 
    Александра Милутиновић бира 
се за члана Комисије за Статут града 
Зајечара. 
   
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Комисија 
за Статут града Зајечара.Чланом 45. 
Статута, одређен је начин избора и састав 
чланова радних тела Скупштине. 
Председника и заменика председника 
сталног радног тела, Скупштина бира из 
реда одборника, а чланове из реда 
одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају. 
 
 У члану 32.Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је, између 
осталог, да Скупштина може и пре истека 
рока на који су изабрани, разрешити 
председника, заменика председника, или 
поједине чланове сталних радних тела и 
изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. Предлог за 
разрешење може поднети: председник 
Скупштине, председник радног тела, или 
група од најмање 10 одборника. Члан 
сталног радног тела разрешен је кад за то 
гласа већина одборника пристутних на 
седници Скупштине. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-164/2017 од 15.06.2017. 
године, изабрала Предрага Станковића за 
члана Комисије за Статут града Зајечара 
на предлог Одборничке групе: „ПОБЕДА 
ЗА НАШ ГРАД-др Ненад Ристовић“.  
 Председник Скупштине града 
Зајечара, сагласно члану 32.став 
2.Пословника Скупштине града Зајечара, 
поднео је предлог за разрешење 
Предрага Станковића, члана ове 
Комисије, јер је Одборничка група: 
„ПОБЕДА ЗА НАШ ГРАД-др Ненад 
Ристовић“ предложила да се уместо њега, 
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за члана наведене Комисије, изабере 
Александра Милутиновић из Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованима, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 
 I број: 02-284/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 39.став 1 тачка 
21.,члaна 43., члана 44. и члана 45. 
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) и члана 32. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08,13/09, 
9/11, 30/17, 43/17 и 19/18), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
17.12.2018. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу и избору члана Комисије 
за заштиту и унапређивање животне 
средине Скупштине града Зајечара 

 
 
I 
 

 Милош Стојадиновић, одборник 
Скупштине града Зајечара, разрешава се 
дужности члана Комисије за заштиту и 
унапређивање животне средине Скупшти-
не града Зајечара. 
 
 

II 
 
 Зоран Радомировић, предузетник 
из Зајечара, бира се за члана Комисије за 
заштиту и унапређивање животне 
средине Скупштине града Зајечара. 
   

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 У члану 39.став 1 тачка 21. и члану 
43.Статута града Зајечара, прописано је 
да Скупштина града, образује стална и 
повремена радна тела за разматрање 
питања из своје надлежности. Чланом 44. 
Статута, утврђена су радна тела и број 
чланова радних тела које Скупштина 
града образује, а међу њима и Комисија 
за заштиту и унапређивање животне 
средине.Чланом 45. Статута, одређен је 
начин избора и састав чланова радних 
тела Скупштине. Председника и заменика 
председника сталног радног тела, 
Скупштина бира из реда одборника, а 
чланове из реда одборника и грађана, по 
правилу, на предлог одборничких група, 
сразмерно броју одборника које имају. 
 У члану 32.Пословника Скупштине 
града Зајечара прописано је, између 
осталог, да Скупштина може и пре истека 
рока на који су изабрани, разрешити 
председника, заменика председника, или 
поједине чланове сталних радних тела и 
изабрати нове путем појединачног 
кандидовања и избора. Предлог за 
разрешење може поднети: председник 
Скупштине, председник радног тела, или 
група од најмање 10 одборника. Члан 
сталног радног тела разрешен је кад за то 
гласа већина одборника пристутних на 
седници Скупштине. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-166/2017 од 15.06.2017. 
године, изабрала Милоша Стојадиновића, 
одборника Скупштине града Зајечара за 
члана Комисије за заштиту и унапређи-
вање животне средине, на предлог 
Одборничке групе: „ПОБЕДА ЗА НАШ 
ГРАД-др Ненад Ристовић“.  
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 Председник Скупштине града Заје-
чара, сагласно члану 32.став 2. Пословни-
ка Скупштине града Зајечара, поднео је 
предлог за разрешење Милоша Стојади-
новића, члана ове Комисије, јер је Одбор-
ничка група: „ПОБЕДА ЗА НАШ ГРАД-др 
Ненад Ристовић“ предложила да се умес-
то њега, за члана наведене Комисије, 
изабере Зоран Радомировић, предузетник 
из Зајечара. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованима, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-285/2018 
 У Зајечару, 17.12.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 60. став 3. Закона 
о пољопривредном земљишту („Сл. 
гласник РС“,бр.62/2006,65/2008-др. закон, 
41/2009,112/2015 и 80/2017) и члана 56. 
став 1. тачка 11. Статута Града Зајечара  
(„Сл.лист Града Зајечара“,бр.1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14, 8/16 и 36/17), 
градоначелник Града Зајечара, донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА  ГОДИШЊИ         
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА 

 
I 
 

 Образује се Комисија за давање 
мишљења на Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Зајечара 
(у даљем тексту: Комисија). 

II 
 

 Комисију чине председник и шест 
чланова, од којих су четири -  
пољопривредници  уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава. 
 

III 
 

 У Комисију се именују: 
председник 
- Ивана Цакић, дипл.инж.пољопривреде  
 
чланови: 
1) Наташа Цветковић, дипл. инж. 

пољопривреде 
2) Нада Јовановић, дипл.правник 
3) Велимир Станковић из Вратарнице, 

БПГ-715573000164 
4) Милош Јоковић из Мале Јасикове, 

БПГ-715786000536 
5) Драган Васиљевић из Лубнице,БПГ-

715778000751 
6) Ивица Јовић из Боровца, БПГ-

715506000425 
 

IV 
 

  Задатак Комисије је да размотри 
Предлог годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Зајечара и 
да мишљење на исти. 
 

V 
 

 Доношењем овог Решења престају 
да важе: Решење II бр. 02-157/2014 од 
27.03.2014. године, Решење II бр. 02-
114/2015од 16.04.2015. године и Решење 
II бр. 02-248/2018 од 04.12.2018.године. 
 

VI 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“ и 
доставити именованима, Одељењу за 
ЛЕР, привреду и друштвене делатности и 
архиви.  
 
 II број: 02-256/2018 
 У Зајечару, 12.12.2018.године 
       

   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бошко Ничић,с.р. 
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