
 

           На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 
108/16, 113/2017 и 95/2018) и члана 4. 
Одлуке о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 
43/17 и 4/19) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 29/13, 31/13, 
51/14 и 21/16), Градско веће Града 
Зајечара je, на седници одржаној 22.02. 
2019. године, донело   

 
 

ЗАКЉУЧАК 
 о давању у закуп пословних 
просторија  града Зајечара 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-
челнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара, на Тргу 
Ослобођења бр.4/11а и 4/11б, у Зајечару, 
непосредном погодбом.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је пос-
ловни простор на Тргу Ослобођења 
бр.4/11а и 4/11б, у Зајечару, укупне 
површине 61 м2. 
 
 

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

 
IV   

 

 Закључак објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

 

III бр. 361-4/2019 

У Зајечару,   22.02.2019.   године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић с.р. 

   

 

           На основу члана 22. став 6. Закона 

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

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

108/16, 113/2017 и 95/2018) и члана 4. 

Одлуке о давању у закуп пословних 

просторија Града Зајечара ("Службени 

лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 

43/17 и 4/19) и члана 12. Одлуке о 

Градском већу Града Зајечара ("Службе-

ни лист Града Зајечара“, бр. 29/13, 31/13, 

51/14 и 21/16), Градско веће Града 

Зајечара je, на седници одржаној 

22.02.2019. године, донело   

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних 

просторија  града Зајечара 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-

челнику Града Зајечара за доношење 

Закључка о давању у закуп пословних 

просторија Града Зајечара, у ул. Николе 

Пашића бр.128, у Зајечару, јавним 

надметањем.  
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II  

 
 Предмет давања у закуп је послов-
ни простор у ул. Николе Пашића бр. 128, у 
Зајечару, укупне површине 50 м2. 
 
 

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

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-5/2019 
У Зајечару, 22.02.2019.  године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с.р. 

   

 

На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 
108/16, 113/2017 и 95/2018), члана 6. 
Уредбе о условима прибављања и отуђе-
ња непокретности непосредном погодбом 
и давање у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања иско-
ришћавања других имовинских права, као 
и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ( „СЛ. 
Гласник РС“, бр.16/18), члана 4. и 21.став 
2. Одлуке о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 
43/17 и 4/19) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службе-
ни лист Града Зајечара“, бр. 29/13, 31/13, 
51/14 и 21/16), Градско веће Града 
Зајечара je, на седници одржаној 
22.02.2019. године, донело   

ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних 

просторија  града Зајечара 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-

челнику Града Зајечара за доношење 

Закључка о давању у закуп пословних 

просторија Града Зајечара, у улици Љубе 

Нешића бр.38, у Зајечару, непосредном 

погодбом.  

 

II  

 

 Предмет  давања у закуп  је пос-

ловни простор у улици Љубе Нешића 

бр.38, у Зајечару, укупне површине 260 

м2. 

 

III           

   

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 

Града Зајечара, Бошко Ничић да, по 

спроведеном поступку, донесе Решење о 

давању предметних пословних просторија 

у закуп, за обављање регистроване 

делатности, као и да са закупцем закључи 

Уговор о закупу истог. 

 

IV   

 

 Закључак објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

 

III бр. 361-6/2019  

У Зајечару,  22.02.2019.   године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић с.р. 
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 На основу члана 24. Закона о 
јавном информисању и медијима ("Сл. 
гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 
12/2016 - аутентично тумачење), члана 
19., 20., 21. и 22. Правилника о суфинан-
сирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), 
члана 66. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 4/2019),  члана. 
12. Одлуке о Градском већу Града Заје-
чара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
29/2013, 31/2013, 51/2014 и 21/2016) и 
члана 4. Одлуке о расписивању Јавног 
позива за суфинансирање проjеката за 
остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања на територији Града 
Зајечара у 2019. години ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 2/2019), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 26.02.2019. 
године, донело је 
 

 
РЕШЕЊЕ 

о именовању Комисије за разматрање 
предлога пројеката и утврђивање 
предлога расподеле средстава по 
Јавном позиву за суфинансирање 

проjеката у области јавног 
информисања на територији Града 

Зајечара у 2019. години 
 

I 
 

 Именује се Комисија за разматра-
ње предлога пројеката и утврђивање 
предлога расподеле средстава по Јавном 
позиву за суфинансирање пројеката у об-
ласти јавног информисања на територији 
града Зајечара у 2019. години ( у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу: 
 
- Зоран Ћулафић, на предлог Удружења 

новинара Србије (УНС), Независног 
удружења новинара Србије (НУНС), 
Независног друштва новинара Војво-
дине (НДНВ) и  ПУ Локал прес (ЛП); 

- Миодраг Миљковић, на предлог 
Професионалног удружења новинара 
Србије (ПРОУНС); 

- Гаљина Чобанов, новинар и уредник 
информативног програма на Новосад-
ској телевизији у Новом Саду.  

II 

 Комисија на првој седници бира 

председника Комисије. 

 Задатак Комисије је: 

• Да на основу Јавног позива за за 

суфинансирање пројеката у области 

јавног информисања на територији 

града Зајечара у 2019. години, изврши 

стручну оцену пристиглих пројеката и 

сачини образложени предлог о распо-

дели средстава потписан од стране 

свих чланова Комисије и исти достави 

Градском већу града Зајечара ради 

доношења одлуке о расподели 

средстава. 

• Оцењивање пројеката врши сваки 

члан Комисије независно, за сваки 

пројекaт и по утврђеним критерију-

мима. 

• Комисија је дужна да на писмени 

захтев Градског већа града Зајечара о 

уоченим неправилностима и греш-

кама, исте у року одређеном у захтеву 

исправи и тако исправљен предлог 

достави Градском већу града 

Зајечара. 

• О раду Конкурсне комисије води се 

записник. 

 

III 

  

 Послове секретара Комисије обав-

љаће Марко Минић, дипл. правник, заме-

ник секретара Скупштине града Зајечара.  

  

Секретар није члан Комисије. 

 

IV 

 

 Чланови Комисије имају право на 

накнаду за свој рад у нето износу од 

5.000,00 динара по члану и накнаду за 

учињене путне трошкове у целини према 

приложеним рачунима. 
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V 

 
 Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 
 Решење објавити на званичном 
ВЕБ сајту Града Зајечара, на интернет 
адреси www.zajecar.info, и у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Ово Решење је коначно. Против 
овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема. 
 
III број: 02-31/2019 
У Зајечару, дана 26.02.2019. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р.
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Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: дипл. правник Марко Минић,  Адреса: 

Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: marko.minic@zajecar.info 


