
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
1., члана 41. став 1. и члана 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", број 129/07, 83/2014 - др 
закон, 101/2016 – др закон и 47/2018), и 
члана 40. став 1. тачка 1. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“ 
04/2019), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 15. марта 2019. године, 
донела је 
 
 

П О С Л О В Н И К 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Овим Пословником уређују се 

конституисање, рад и организација 
Скупштине града Зајечара (у даљем 
тексту: Скупштина) и начин остваривања 
права и дужности одборника. 

 
Члан 2. 

  
Скупштину представља председ-

ник Скупштине. 
Председник Скупштине организује 

рад Скупштине, сазива и председава 
њеним седницама и обавља друге 
послове утврђене законом и Статутом 
града Зајечара (у даљем тексту: Статут). 
 

Члан 3. 
 
 Печат Скупштине је округлог 
облика, са грбом Републике Србије у 
средини и са текстом, који је ћириличним 
писмом исписан око грба: "Република 
Србија - Град Зајечар-Скупштина града 
Зајечара - Зајечар". 
  
 
 
 

II КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ 
 
 1. Сазивање прве, конститутивне 
седнице 
 

Члан 4. 
 

 Прву, конститутивну седницу 
Скупштине сазива председник Скупштине 
из претходног сазива, у року од 15 дана 
од дана објављивања резултата избора. 
 Првом седницом Скупштине, до 
избора председника Скупштине, предсе-
дава најстарији присутни одборник који се 
прихвати те дужности (у даљем тексту: 
председавајући), који је овлашћен и да 
сазове конститутивну седницу, ако то у 
законском року не учини  председник 
Скупштине из претходног сазива. 
 Председавајућем у раду помажу 
два најмлађа присутна одборника која се 
прихвате те дужности и секретар 
Скупштине из претходног сазива. 

 
Члан 5. 

 
 На првој седници Скупштине, по 
правилу, врши се: 

- избор чланова Верификационог 
одбора; 

- разматрање извештаја Градске 
изборне комисије; 

- потврђивање мандата одборника; 
- полагање заклетве одборника; 
- избор председника Скупштине; 
- постављење секретара Скупштине; 

 
2. Потврђивање мандата  
 

Члан 6. 
 

Одборници стичу права и дужности 
у Скупштини даном потврђивања ман-
дата. 
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Потврђивање мандата одборника 

врши се на основу уверења о избору за 
одборника и извештаја Градске изборне 
комисије о спроведеним изборима. 

 
Члан 7. 

 
Ради утврђивања сагласности 

уверења о избору за одборника са 
извештајем Градске изборне комисије о 
спроведеним изборима, на првој седници 
Скупштине образује се Верификациони 
одбор, састављен од три члана, осим у 
случају из става 3. овог члана. 

Чланове Верификационог одбора 
предлаже председавајући, и то по једног 
члана из реда одборника са три изборне 
листе које су добиле највећи број  
одборничких мандата у Скупштини. 

У случају када више од три листе 
имају највећи број одборничких мандата 
због једнаког броја одборника, Верифика-
циони одбор може имати и више од три 
члана. 

Ако неки одборник, предложен за 
члана Верификационог одбора, не жели 
да учествује у раду овoг одбора, пред-
седавајући ће предложити другог одбор-
ника са односне изборне листе, а уколико 
ниједан одборник са те листе не жели да 
буде члан одбора, председавајући ће 
предложити одборника са следеће листе 
која је добила највећи број одборничких 
мандата. 

Верификациони одбор је изабран 
ако је за њега гласала већина присутних 
одборника. Гласање је јавно. 

Верификационим одбором предсе-
дава најстарији члан Одбора. 

Верификациони одбор престаје са 
радом када Скупштина потврди мандате 
одборника. 

 
Члан 8. 

 
Верификациони одбор утврђује да 

ли су подаци из уверења о избору сваког 
одборника истоветни са подацима из 
извештаја Градске изборне комисије о 
спроведеним изборима, као и да ли је 
уверење издато од овлашћеног органа, о 
чему подноси Скупштини извештај у 
писаном облику. 

Члан 9. 
 

На основу извештаја Верификаци-
оног одбора, Скупштина јавним гласањем 
доноси одлуку о потврђивању мандата 
одборницима чија су уверења о избору за 
одборнике у сагласности са извештајем 
Градске изборне комисије о спроведеним 
изборима. 

 
Члан 10. 

 

Одборницима, чија уверења о 
избору нису у сагласности са извештајем 
Градске изборне комисије, одлаже се 
потврђивање мандата да би Градска 
изборна комисија  извршила проверу 
ваљаности уверења које је издала, о чему 
Скупштини подноси извештај најкасније 
на првој наредној седници. 

О потврђивању мандата из прет-
ходног става, Скупштина  одлучује јавним 
гласањем, после разматрања извештаја 
Градске изборне комисије. 

Одборник коме је потврђивање 
мандата одложено, има право да присус-
твује седници Скупштине и да учествује у 
њеном раду, без права одлучивања. 

 
Члан 11. 

 

Када је потврђивање мандата 
извршено за одборнике који чине више од 
половине укупног броја одборника, прис-
тупа се избору председника Скупштине и 
постављењу секретара Скупштине. 

Избором председника Скупштине и 
постављењем секретара Скупштине, 
Скупштина је конституисана. 

 
3. Полагање заклетве одборника 
 

Члан 12. 
 

На првој седници Скупштине, 
после потврђивања мандата, одборници 
полажу заклетву читањем наглас текста 
заклетве, која гласи: 

''Заклињем се да ћу се у раду 
Скупштине града Зајечара придржавати 
Устава, закона и Статута града Зајечара и 
да ћу часно и непристрасно вршити 
дужност одборника, руководећи се 
интересима грађана.'' 
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После читања заклетве, одборници 

потписују текст заклетве и предају га 
надлежној организационој јединици 
Градске управе града Зајечара. 

 
. 

III  ПРЕДСЕДНИК И ЗАМЕНИК ПРЕД-
СЕДНИКА СКУПШТИНЕ 

  
1. Председник Скупштине 

 
Члан 13. 

 
Кандидата за председника Скуп-

штине може да предложи најмање 1/3 од 
укупног броја одборника Скупштине града 
Зајечара. 

Одборник може да учествује у 
предлагању само једног кандидата. 

Предлог кандидата за председника 
Скупштине подноси се председавајућем, у 
писаном облику, најкасније 24 часа пре 
одржавања седнице 

Предлог садржи: име и презиме 
кандидата, кратку биографију, страначку 
припадност, име и презиме известиоца 
предлагача, сагласност кандидата и 
образложење. 

 
Члан 14. 

 
Председавајући доставља одбор-

ницима све примљене предлоге канди-
дата за председника Скупштине, најкас-
није до почетка седнице. 

У име предлагача, известилац 
предлагача је дужан да усмено образложи 
предлог. 

Предложени  кандидат за председ-
ника Скупштине има право да се 
представи и изнесе свој програм рада. 

О предложеним кандидатима 
отвара се јединствен претрес. 

Након претреса, председавајући 
утврђује листу кандидата за председника 
Скупштине, по азбучном реду презимена 
кандидата. 

 
Члан 15. 

 
Председник Скупштине бира се 

тајним гласањем. 
 

Гласањем за избор председника 
Скупштине руководи председавајући, а у 
раду му помажу два најмлађа присутна 
одборника која се прихвате те дужности и 
секретар Скупштине из претходног 
сазива. 

Кандидат за председника не може 
да руководи гласањем, нити да помаже у 
руковођењу. 

Уколико је председавајући један од 
кандидата за председника, гласањем 
руководи најстарији присутни одборник 
који се прихвати те дужности и који није 
кандидат за председника. 

 
Члан 16. 

 
Тајно гласање врши се на гласач-

ким листићима, који су исте величине, об-
лика и боје и оверени печатом Скупштине. 

Ако је предложено више кандида-
та, на гласачком листићу се кандидати 
наводе по редоследу утврђеном на листи 
кандидата, са редним бројем испред 
имена. 

Сваки одборник по прозивци 
добија гласачки листић. 

Гласање се врши заокруживањем 
редног броја испред имена кандидата. 

Одборник може гласати само за 
једног кандидата, и то између кандидата 
чија су имена наведена на гласачком 
листићу. 

Ако је предложен само један кан-
дидат, на гласачком листићу наводи се 
име кандидата, а гласање се врши 
заокруживањем речи "ЗА" или "ПРОТИВ". 

Неважећим гласачким листићем 
сматра се непопуњени гласачки листић и 
гласачки листић који је тако попуњен да 
се не може са сигурношћу утврдити за 
кога је одборник гласао, односно да ли је 
гласао  "ЗА" или "ПРОТИВ". 

 
Члан 17. 

 
За председника Скупштине изаб-

ран је кандидат који је добио већину 
гласова од укупног броја одборника. 

Ако је предложен само један 
кандидат и он не добије потребну већину 
гласова, поступак предлагања и избора 
председника Скупштине се понавља. 
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Поступак предлагања и избора 

председника Скупштине се понавља и ако  
је предложено више кандидата, а ни један 
од њих не добије потребну већину 
гласова. 

Поступак поновног предлагања и 
избора председника у случајевима 
наведеним у ставу 2. и 3., спроводи се на 
првој наредној седници Скупштине. 

Ако ни у другом кругу гласања ни 
један од кандидата не добије потребну 
већину, поступак предлагања и избора 
председника Скупштине се понавља на 
првој следећој седници, с тим што се 
више не могу предлагати кандидати који 
нису добили потребан број гласова. 

 
Члан 18. 

 
Председник Скупштине ступа на 

дужност одмах по објављивању резултата 
избора за председника Скупштине и 
преузима руковођење седницом. 

 
Члан 19. 

 
Председнику Скупштине престаје 

функција пре истека времена на које је 
изабран: разрешењем, подношењем ос-
тавке, или ако му престане мандат одбор-
ника. 

Скупштина може разрешити 
председника пре истека времена на које 
је изабран, на начин и по поступку 
предвиђеним за његов избор. 

Седницом, на којој се одлучује о 
разрешењу председника Скупштине, 
председава заменик председника Скуп-
штине, а у случају његове одсутности или 
у случају да заменик председника Скуп-
штине није изабран, овом седницом 
председава најстарији присутни одборник 
који се прихвати те дужности. 

Уколико предлог за разрешење 
председника Скупштине не буде усвојен 
на седници Скупштине, одборници који су 
поднели предлог за разрешење не могу 
поново предложити разрешење председ-
ника Скупштине, пре истека рока од шест 
месеци од одбијања претходног предлога. 

 
 
 

Члан 20. 
 

Ако председник Скупштине подне-
се оставку или му престане мандат одбор-
ника, на првој наредној седници Скупшти-
не, коју сазива заменик председника 
Скупштине, или најстарији присутни од-
борник који се прихвати те дужности, у 
случају да заменик председника Скуп-
штине није изабран, без отварања 
претреса, утврђује се да је председнику 
Скупштине престала функција даном 
подношења оставке, односно даном 
престанка мандата одборника. 
  

Члан 21. 
 

Ако председнику Скупштине 
престане функција пре истека времена на 
које је изабран, поступак избора новог 
председника спроводи се у складу са 
одредбама овог Пословника, на наредној 
седници Скупштине, најкасније у року од 
30 дана од дана одржавања седнице на 
којој је утврђен престанак функције 
председника Скупштине. 

До избора новог председника 
Скупштине, седнице Скупштине сазива и 
њима председава заменик председника, а 
у случају његове одсутности или у случају 
да заменик председника није изабран, 
најстарији присутни одборник који се 
прихвати те дужности. 

 
2. Заменик председника Скупштине 

 
Члан 22. 

 
Заменик председника Скупштине 

замењује председника Скупштине у 
случају његове одсутности и спречености 
да обавља своју дужност. 

На избор заменика председника 
Скупштине и престанак његове функције, 
примењују се одредбе овог Пословника 
које се односе на председника 
Скупштине. 
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IV СЕКРЕТАР И ЗАМЕНИК 

СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ 
 
 1. Секретар Скупштине 

 
Члан 23. 

 

Секретар Скупштине се стара о 
обављању стручних послова у вези са 
сазивањем и одржавањем седница Скуп-
штине и њених радних тела и руководи 
административним пословима везаним за 
њихов рад. 

Секретар Скупштине помаже пред-
седнику Скупштине у припреми и руково-
ђењу седницама Скупштине, у примени 
Пословника Скупштине и у спровођењу 
одлука Скупштине. 

 
Члан 24. 

 

Секретар Скупштине се поставља 
на четири године, на образложени 
предлог председника Скупштине, и може 
бити поново постављен. 

За секретара Скупштине града 
може бити постављено лице које има 
стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама 
на факултету, са положеним стручним 
испитом за рад у органима управе и 
радним искуством од најмање три године. 

Скупштина одлучује о постављењу 
секретара Скупштине јавним гласањем, 
већином од присутних одборника.  

Секретар Скупштине је одговоран 
за благовремено достављање података, 
списа и исправа, када то захтева надлеж-
ни орган Републике који врши надзор над 
радом и актима Скупштине града. 

 
Члан 25. 

 

Секретару Скупштине престаје 
мандат пре истека времена на које је 
постављен: разрешењем, распуштањем 
Скупштине или подношењем оставке. 

Скупштина, јавним гласањем, од-
лучује о разрешењу секретара Скупшти-
не, на образложен предлог председника 
Скупштине. 

Ако секретар Скупштине поднесе 
Скупштини оставку, Скупштина не одлучу-
је о разрешењу секретара, већ председ-
ник Скупштине само констатује, без 
претреса, престанак његовог мандата 
даном подношења оставке. 

Када секретару Скупштине преста-
не мандат пре истека времена на које је 
постављен, у случајевима из става 2. и 
става 3. овог члана, Скупштина ће на 
истој, а најкасније на првој наредној сед-
ници поставити новог секретара Скупшти-
не. 

 
Члан 26. 

 
Када секретару Скупштине прес-

тане мандат због истека мандата 
Скупштине или због њеног распуштања, 
он остаје на дужности до постављења 
новог секретара Скупштине. 

 
2. Заменик секретара Скупштине 

 
Члан 27 

 
Секретар Скупштине има заменика 

који га замењује у случају његове 
одсутности. 

На постављење заменика секре-
тара Скупштине и престанак његове 
функције, примењују се одредбе овог 
Пословника које се односе на секретара 
Скупштине. 

 
 
V РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ 
 

Члан 28. 
 

Ради разматрања питања из своје 
надлежности, Скупштина образује стална 
радна тела. 

 Скупштина може образовати и 
повремена радна тела за обављање 
одређених задатака, у складу са Статутом 
и овим Пословником. 
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Члан 29. 

 
        Стална радна тела Скупштине се 
образују као Одбори. 
        Одбори имају председника, заменика 
председника и 7 чланова. 
        Чланови Одбора бирају се за 
мандатни период за који су изабрани 
одборници Скупштине. 
  

Члан 30. 
 
           Стална радна тела Скупштине су: 
1. Одбор за урбанизам, комуналне де-

латности и заштиту животне средине, 
2. Одбор за друштвене делатности, 

младе и спорт, 
3. Одбор за развој пољопривреде и села, 
4. Одбор за административнa питања, 
5. Одбор за буџет, финансије и 

економски развој, 
6. Одбор за избор и именовања, награде 

и признања, 
7. Одбор за предлагање назива улица, 

тргова, школа, институција и установа 
и других делова насељених места 

 
Члан 31. 

 
Чланови Одбора бирају се из реда 

одборника и грађана, по правилу, на 
предлог одборничких група, сразмерно 
броју одборника које имају у Скупштини. 

Председник и заменик 
председника Одбора бирају се из реда 
одборника. 

Одборник може бити члан највише 
два Одбора. 

Чланови Градског већа не могу 
бити чланови Одбора. 

О предложеној листи за избор 
чланова Одбора Скупштина града 
одлучује у целини, јавним гласањем. 

Одбор је изабран ако је за њега 
гласала већина од присутних одборника, 
а ако је предложено више листа за исти 
Одбор, одборник гласа само за једну 
листу. 

Ако Одбор не буде изабран, 
поступак се понавља на наредној седници 
Скупштине. 

 
 

Члан 32. 
 

         Скупштина може и пре истека рока 
на који су изабрани, разрешити председ-
ника, заменика председника, или поједине 
чланове Одбора и изабрати нове путем 
појединачног кандидовања и избора. 
          Предлог за разрешење може 
поднети: председник Скупштине, председ-
ник радног тела, или група од најмање 5 
одборника. 
          Члан Одбора разрешен је кад за то 
гласа већина одборника пристутних на 
седници Скупштине. 
       Председник, заменика председ-
ника, као и поједини чланови Одбора могу 
поднети оставку, у ком случају председник 
Скупштине у име Скупштине, на првој 
наредној седници констатује, без гласања, 
да је  председнику, заменику председника, 
или члану Одбора престао мандат због 
подношења оставке. 

 
Члан 33. 

 
Седнице Одбора сазива председ-

ник Одбора, а у случају његове одсут-
ности или спречености заменик председ-
ника. 

Писмени позив за седницу Одбора, 
са материјалом који ће се разматрати на 
седници, доставља се члановима Одбора, 
по правилу, три дана пре дана за који се 
сазива седница. 

Позив и материјал за седницу 
Одбора могу се доставити у електронском 
облику, на исти начин као што се позив и  
материјал за седницу Скупштине достав-
љају одборницима у складу са чланом 79. 
овог Пословника. 

Одбор може одлучивати ако седни-
ци присуствује већина од укупног броја 
чланова, а одлуке су пуноважне када за 
њих гласа већина присутних чланова 
Одбора. 

У раду седнице Одбора имају пра-
во учешћа представник предлагача акта, 
као и представник Одељења Градске 
управе надлежног за израду нацрта акта 
који се на седници разматра. 
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Седници Одбора може, по одобре-

њу председника Одбора, присуствовати и 
учествовати у њеном раду, без права 
одлучивања, и одборник који није члан 
радног тела, као и остала лица које 
председник Одбора позове. 

Ако се седница Одбора сазива 
поводом одржавања седнице Скупштине 
града сазване по хитном поступку, 
писмени позив за седницу, са материја-
лом који ће се разматрати на седници, 
доставља се члановима Одбора најкас-
није пре почетка седнице Одбора. 
 

Члан 34. 
 

Одбор подноси Скупштини извеш-
тај о раду на седници, који садржи оцене, 
ставове и предлоге о питањима које је 
Одбор разматрао, као и препоруке и 
закључке усвојене на седници. 

Одбор одређује известиоца, који на 
седници Скупштине образлаже извештај 
Одбора. 

Уколико се седница Одбора не 
одржи или Одбор из другог разлога не 
достави Скупштини извештај о раду на 
седници, Скупштина може донети одлуку 
о поједином питању и без тог извештаја. 
 

Члан 35. 
 

Административно-техничке и стру-
чне послове за Одборе врши надлежна 
организациона јединица Градске управе 
града Зајечара. 

 
Члан 36. 

 
Одбор за урбанизам, комуналне 

делатности и заштиту животне средине 
има председника, заменика председника 
и седам чланова. 

Одбор разматра планове и програ-
ме развоја комуналних делатности, прог-
раме и извештаје о раду јавних комунал-
них предузећа, предлоге одлука и других 
општих аката, као и друга питања од 
непосредног интереса за грађане у облас-
ти комуналног уређења и режима кориш-
ћења грађевинског земљишта и пословног 
простора, изградње, одржавања и кориш-
ћења локалних путева и улица и других 

јавних објеката од општинског значаја, 
планове и програме заштите животне сре-
дине, предлоге одлука и других општих 
аката, као и друга питања из области 
система заштите и унапређивања живот-
не средине, очувања и развоја природних 
и радом створених вредности, рацио-
налног коришћења, спречавања и откла-
њања загађивања животне средине и 
разматра питања која се тичу месних 
заједница. 

 
Члан 37. 

 
Одбор за друштвене делатности, 

младе и спорт има председника, заменика 
председника и седам чланова. 

Одбор разматра планове и 
програме развоја друштвених делатности, 
предлоге одлука и других општих аката, 
као и друга питања од непосредног 
интереса за грађане у области: културе, 
техничке културе, образовања, 
здравствене и социјалне заштите, 
друштвене бриге о деци и јавног 
обавештавања, разматра планове и 
програме развоја, предлоге одлука и 
других општих аката, као и друга питања 
из области физичке културе, спорта и 
живота младих и разматра питања која 
регулишу област верских заједница. 

 
Члан 38. 

 
Одбор за развој пољопривреде и 

села има председника, заменика 
председника и седам чланова. 

Одбор разматра планове и 
програме развоја, предлоге одлука и 
других општих аката, као и друга питања 
из области пољопривреде и развоја села. 

 
Члан 39. 

 
Одбор за административна питања 

има председника, заменика председника 
и седам чланова. 

Одбор утврђује предлоге одлука и 
других општих аката којима се уређују 
питања остваривања права и дужности 
одборника, доноси опште и појединачне 
акте о правима изабраних и постављених 
функционера у органима града, разматра 
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предлоге општих аката који уређују 
функционисање или организацију органа 
града, као и друга сродна питања. 
 

Члан 40. 
 

Одбор за буџет, финансије и 
економски развој има председника, заме-
ника председника  и седам чланова. 

Одбор разматра Нацрт буџета 
града Зајечара, завршни рачун буџета, 
коришћење средстава буџета и матери-
јално-финансијско пословање органа 
града, разматра планове и програме 
развоја, предлоге одлука и других општих 
аката, као и друга питања из области 
приватног предузетништва (укључујући 
занатство, угоститељство и туризам), 
разматра предлоге аката из области 
борбе против корупције. 

 
Члан 41. 

 
Одбор за избор и именовања, 

награде и признања има председника, 
заменика председника и седам чланова. 

Одбор разматра питања у вези са 
избором, именовањима и разрешењима и 
даје своје мишљење о тим питањима 
Скупштини, утврђује предлоге за доделу 
награда и признања. 

 
Члан 42. 

 
Одбор за предлагање назива 

улица, тргова, школа, институција и уста-
нова и других делова насељених места 
има председника, заменика председника 
и седам чланова. 

Одбор разматра предлоге грађана, 
институција из области културе, предузе-
ћа и установа и других организација у 
вези назива улица, тргова, школа, 
институција и установа и других делова 
насељених места и на основу њих, 
предлога органа Града и индивидуалних 
предлога чланова Одбора утврђује своје 
предлоге по овим питањима, које које су 
овлашћени предлагачи поднели Скупшти-
ни на разматрање и усвајање. 

 
 
 

Члан 43. 
 

           Скупштина, по потреби, а на 
предлог градоначелника, или најмање 1/3 
одборника, може оснивати повремене 
комисије, радне групе и друга повремена 
радна тела ради разматрања одређених 
питања и извршавања посебних задатака 
из надлежности Скупштине. 
 

Члан 44. 
 

           Повремена радна тела Скупштина 
оснива актом којим се одређују: задатак, 
састав и број чланова, време на које се 
образује или рок за завршетак задатка 
радног тела. 
       Актом о оснивању уређује се и 
обављање стручних и административно-
техничких послова за то радно тело. 
           Председник и чланови повременог 
радног тела могу бити бирани из састава 
одборника и грађана. 
            На образовање и рад повремених 
радних тела сходно се примењују одредбе 
овог Пословника о образовању и раду 
сталних радних тела. 
 
 

• Посебна стална радна тела 
 

Члан 45. 
 

            Поред сталних радних тела пред-
виђених овим Пословником, Скупштина 
оснива посебна стална радна тела 
Скупштине, у складу са законом и 
Статутом, и то: 
 
1. Комисија за спровођење конкурса за 

избор директора јавних предузећа, 
2. Комисија за родну равноправност, 
3. Градска изборна комисија, 
4. Комисија за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница, 
5. Другостепена комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних 
заједница. 
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Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа, 

Члан 46. 

 Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа, 
спроводи поступак из своје надлежности 
за именовање директора јавних преду-
зећа чији је оснивач или већински власник 
град Зајечар, у складу са законом. 

Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа, 
образује се посебним решењем Скупшти-
не града Зајечара којим се дефинишу 
надлежности, циљеви и задаци ове 
Комисије, на мандатни период од три 
године, у складу са законом. 

Комисија за спровођење конкурса 
за избор директора јавних предузећа има 
пет чланова, од којих је један председник. 

Председник и чланови комисије за 
спровођење конкурса за избор директора 
јавних предузећа не могу бити народни 
посланици, одборници у Скупштини града 
Зајечара, као ни постављена лица у 
органима државне управе и органима 
града Зајечара. 

Комисија за родну равноправност 

Члан 47. 

Комисија за родну равноправност 
прати остваривање родне равноправ-
ности, даје мишљење о предлозима 
прописа и одлука које доноси Скупштина, 
а који су везани за родну равноправност, 
предлаже активности и предузимање 
мера, посебно оних којима се остварује 
политика једнаких могућности на нивоу 
града Зајечара. 

У раду Комисије за родну равно-
правност могу по позиву учествовати и 
друга лица без права одлучивања. 

Комисија за родну равноправност 
образује се посебним решењем Скупшти-
не града Зајечара. 
 
 
 
 
 

Градска изборна комисија 
 

Члан 48. 
 

 Ради спровођења избора за 
одборнике Скупштине града Зајечара, 
Скупштина посебним решењем образује 
Градску изборну комисију. 

Градска изборна комисија ради у 
сталном саставу (именовани чланови) и у 
проширеном саставу (опуномоћени члано-
ви). 

Градска изборна комисија ради у 
проширеном саставу од дана утврђивања 
тог састава до завршетка избора. 

Ниједна политичка странка или 
страначка коалиција не може имати више 
од половине чланова у сталном саставу 
градске изборне комисије. 

У решењу о именовању председ-
ника и чланова градске изборне комисије, 
поред личног имена председника, однос-
но члана, мора бити наведена његова 
политичка припадност или назив странке, 
односно страначке коалиције на чији 
предлог је именован. 

Градску изборну комисију у стал-
ном саставу чине председник и најмање 
шест чланова које именује Скупштина 
града Зајечара, на предлог одборничких 
група, сразмерно броју одборника а у 
проширеном саставу - и по један 
опуномоћени представник подносилаца 
изборне листе који је предложио најмање 
две трећине кандидата од укупног броја 
одборника који се бира. 

Градска изборна комисија има 
секретара кога именује скупштина једини-
це локалне самоуправе. Секретар учес-
твује у раду комисије без права 
одлучивања. 

Председник, чланови градске из-
борне комисије у сталном и проширеном 
саставу и њен секретар имају заменике. 

За председника, заменика пред-
седника, секретара и заменика секретара 
градске изборне комисије именује се лице 
које је дипломирани правник. 
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Задаци и овлашћења Градске изборне 
комисије 

Члан 49. 

 Градска изборна комисија: 
1) стара се о законитости спровођења 

избора одборника; 
2) одређује бирачка места, при чему 

нарочито води рачуна о равномерној 
распоређености бирача на бирачким 
местима и о доступности бирачког 
места бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује 
њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима у 
погледу спровођења поступка избора 
одборника; 

5) прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење 
избора за одборнике; 

6) утврђује да ли су изборне листе 
сачињене и поднете у складу са 
прописима о избору одборника; 

7) проглашава изборне листе; 
8) утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 
бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима; 

9) утврђује и објављује укупне резул-
тате избора одборника; 

10) подноси извештај скупштини једини-
це локалне самоуправе о спроведе-
ним изборима за одборнике; 

11) доставља министарству надлежном 
за послове локалне самоуправе и 
републичком органу надлежном за 
послове статистике податке о спро-
вођењу и резултатима избора за од-
борнике, непосредно по завршетку 
избора; 

12) обавља и друге послове одређене 
прописима о избору одборника. 

 
Комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница 

 
Члан 50. 

 
Комисију за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница (у 
даљем тексту: Комисија) чине председник 
и најмање 6 чланова које именује 

Скупштина града, сразмерно одборнич-
ким групама у Скупштини Града. 
 Комисија има секретара кога 
именује Скупштина града и који учествује 
у раду Изборне комисије без права 
одлучивања. 
 Председник, чланови Комисије и 
секретар, именују се на четири године, а 
по истеку мандата могу бити поново 
именовани. 

Председник, чланови Комисије и 
њен секретар имају заменике. 

За председника, заменика пред-
седника, секретара и заменика секретара 
Комисије именују се лица која имају 
стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним 
академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на 
факултету, са најмање три година радног 
искуства у струци. 

Комисија спроводи изборе за 
чланове Савета месне заједнице 
искључиво у сталном саставу. 

Чланови Комисије и њихови 
заменици могу бити само грађани који 
имају изборно право, као и пребивалиште 
на територији Града. 
 

Задаци и овлашћења Комисије 
 

Члан 51. 
 

Комисија приликом спровођења 
избора за Савет месне заједнице: 
1) стара се о правилности спровођења 

избора за чланове савета месне 
заједнице; 

2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове; 
4) даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора 
за чланове савета месне заједнице; 

5) прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење 
избора; 
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6) утврђује да ли су предлози 

кандидата прописно сачињени и 
поднети; 

7) утврђује и оглашава листе кандидата 
за сваку месну заједницу;; 

8) утврђује облик и изглед гласачких 
листића, број гласачких листића за 
бирачка места и записнички их 
предаје бирачким одборима; 

9) одлучује о приговорима поднетим у 
поступку избора за чланове савета 
месне заједнице; 

10) утврђује и објављује коначне 
резултате избора за чланове савета 
месне заједнице. 

 
Задаци и овлашћења Комисије, као 

и начин рада и одлучивања, ближе се 
утврђују одлуком Скупштине града којом 
се уређују месне заједнице. 

 
Другостепена комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних 
заједница 

 
Члан 52. 

 
Другостепена комисија за спрово-

ђење избора за чланове Савета месних 
заједница (у даљем тексту: Другостепена 
комисија) је орган за спровођење избора 
који у другом степену одлучује о жалбама 
поводом приговора на одлуке Комисије. 

Другостепену комисију чине пред-
седник и најмање 2 члана. 

Другостепена комисија има 
секретара кога именује Скупштина града 
и који учествује у раду Изборне комисије 
без права одлучивања. 

Председник, чланови Другостепене 
комисије и њен секретар имају заменике. 

Другостепена комисија одлучује ве-
ћином гласова од укупног броја чланова. 

Председник, заменик председника, 
секретар и заменик секретара Друго-
степене комисије морају да имају стечено 
високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специ-
јалистичким струковним студијама, однос-

но на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, са 
најмање пет година радног искуства у 
струци. 

Председник, чланови Другостепене 
комисије и секретар, именују се на четири 
године и могу поново да буду именовани. 

Задаци и овлашћења Другостепене 
комисије, као и начин рада и одлучивања, 
ближе се утврђују одлуком Скупштине 
града којом се уређују месне заједнице. 
 
 

VI ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ 
 

Члан 53. 
 

Одборници Скупштине имају право 
да образују одборничке групе. 

Одборничку групу образује најма-
ње пет одборника Скупштине града 
Зајечара. 

Одборничка група се образује тако 
што се председнику Скупштине подноси 
списак чланова који је потписао сваки 
члан одборничке групе. 

У списку се одређују шеф и 
заменик шефа одборничке групе. 

Одборник може бити члан само 
једне одборничке групе. 

 
Члан 54. 

 
Одборничка група може да подно-

си Скупштини иницијативу за разматрање 
одређених питања на седницама 
Скупштине, као и своја мишљења и 
предлоге о питањима која се разматрају 
на седници Скупштине. 

 
Члан 55. 

 
Одборничку групу представља 

шеф одборничке групе. 
Одборничка група може овластити 

једног свог члана да представља одбор-
ничку групу у расправи по одређеној тачки 
дневног реда, о чему шеф одборничке 
групе писмено обавештава председника 
Скупштине, најкасније до отварања 
расправе по тој тачки дневног реда. 
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Члан 56. 

 
У току трајања мандата Скупштине 

могу се образовати нове одборничке 
групе, а може доћи и до промене састава 
одређене одборничке групе. 
 Приликом промене у саставу 
постојеће одборничке групе, председнику 
Скупштине се доставља обавештење о 
промени постојеће одборничке групе са 
списком потписаним од стране свих 
одборника који у том тренутку чине 
одборничку групу чији је састав промењен 

             Даном приступања одређеној 
одборничкој групи одборнику престаје      
чланство  у  одборничкој групи чији је до 
тада био члан. 
         О образовању нове одборничке 
групе и о променама у постојећим, 
председник Скупштине обавештава 
одборнике на првој наредној седници. 
 
1. Јавна слушања 
 

Члан 57. 
 

Стално радно тело може организо-
вати јавно слушање о предлозима општих 
аката које доноси Скупштина.           

Јавно слушање из става 1. овог 
члана организује се ради прибављања 
информација, односно стручних мишље-
ња о предлогу општег акта који је у 
скупштинској процедури, разјашњења 
појединих решења из предложеног или 
важећег општег акта, разјашњења питања 
значајних за припрему предлога општег 
акта или другог питања које је у 
надлежности сталног радног тела, као и 
ради праћења спровођења и примене 
важећег општег акта. 
 

Члан 58. 
 

Предлог за организовање јавног 
слушања може да поднесе сваки члан 
сталног радног тела. 

Предлог из става 1. овог члана 
садржи тему јавног слушања и списак 
лица која би била позвана. 

Одлуку о организовању јавног 
слушања доноси стално радно тело. 

 

О одлуци из става 3. овог члана, 
председник сталног радног тела обавеш-
тава председника Скупштине. 

Председник сталног радног тела на 
јавно слушање позива чланове сталног 
радног тела, одборнике и друга лица чије 
је присуство од значаја за тему јавног 
слушања. 

Позив из става 5. овог члана 
садржи тему, време и место одржавања 
јавног слушања, као и обавештење о 
позваним учесницима. 

Јавно слушање се одржава без 
обзира на број присутних чланова сталног 
радног тела. 

Након јавног слушања, председник 
сталног радног тела доставља извештај о 
јавном слушању председнику Скупштине, 
члановима сталног радног тела и 
објављује га на интернет презентацији 
Скупштине града. Извештај садржи имена 
учесника на јавном слушању, кратак 
преглед излагања, ставова и предлога 
изнетих на јавном слушању. 

 
 

VII ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК ГРАДО-
НАЧЕЛНИКА И ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
1. Градоначелник 

 
Члан 59. 

 
Градоначелника бира Скупштина 

из реда одборника, на време од четири 
године, на начин и по посупку предвиђе-
ним у члану  74. овог Пословника. 

Кандидата за градоначелника 
предлаже председник Скупштине. Пред-
лог мора бити у писаном облику. 

Предлог садржи: име и презиме 
кандидата, кратку биографију, страначку 
припадност, сагласност кандидата и 
образложење. 

Председник Скупштине је дужан да 
усмено образложи свој  предлог. 

Предложени  кандидат за градона-
челника има право да се представи и 
изнесе свој програм рада. 
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Члан 60. 

 
Градоначелнику избором на ову 

функцију престаје мандат одборника у 
Скупштини. 

Градоначелник је на сталном раду 
у Граду. 

 
Члан 61. 

 
Градоначелнику престаје функција 

пре истека времена на које је изабран: 
разрешењем или подношењем оставке. 

Скупштина може разрешити 
градоначелника пре истека времена на 
које је изабран, на образложен предлог 
најмање 1/3 одборника. 

Предлог се подноси председнику 
Скупштине у писаној форми. 

О предлогу за разрешење 
градоначелника мора се расправљати и 
одлучивати у року од 15 дана од дана 
достављања предлога. 

О разрешењу градоначелника 
Скупштина одлучује тајним гласањем. 

Тајно гласање врши се на 
гласачким листићима, који су исте 
величине,облика и боје и оверени 
печатом Скупштине. 

На гласачком листићу наводи се 
име градоначелника, а гласање се врши 
заокруживањем речи "ЗА" или "ПРОТИВ". 

Неважећим гласачким листићем 
сматра се непопуњени гласачки листић и 
гласачки листић који је тако попуњен да 
се не може са сигурношћу утврдити да ли 
је одборник гласао  "ЗА" или "ПРОТИВ". 

Градоначелник је разрешен ако је 
за разрешење гласала већина од укупног 
броја одборника. 

Уколико предлог за разрешење 
градоначелника не буде усвојен на 
седници Скупштине, одборници који су 
поднели предлог за разрешење не могу 
поново предложити разрешење градона-
челника, пре истека рока од шест месеци 
од одбијања претходног предлога.  

Градоначелник може поднети 
оставку. 

О поднетој оставци градоначел-
ника, председник Скупштине града 
обавештава одборнике на почетку прве 
наредне седнице Скупштине. 

 О оставци градоначелника се не 
отвара расправа, већ се престанак 
функције због поднете оставке само 
констатује, без гласања, тако што то чини 
председник Скупштине у име Скупштине. 
 

Члан 62. 
 
Градоначелник чија је функција 

престала разрешењем или је подноше-
њем оставке остаје на дужности и врши 
текуће послове из своје надлежности до 
избора новог градоначелника. 

 
Члан 63. 

 
Ако градоначелнику престане 

функција пре истека времена на које је 
изабран, поступак избора новог 
градоначелника спроводи се у складу са 
одредбама овог Пословника, на наредној 
седници Скупштине и мора се окончати 
најкасније у року од 30 дана од дана 
његовог разрешења, односно подношења 
оставке. 

 
2. Заменик градоначелника 

 
Члан 64. 

 
Заменик градоначелника замењује 

градоначелника у случају његове одсут-
ности и спречености да обавља своју 
дужност. 

Кандидат за градоначелника 
предлаже кандидата за заменика 
градоначелника из реда одборника. 

Заменик градоначелника се бира 
на исти начин као градоначелник и о 
њему Скупштина одлучује истовремено 
када и о избору градоначелника. 

 
Члан 65. 

 
Заменику градоначелника избором 

на ову функцију престаје мандат 
одборника у Скупштини. 

Заменик градоначелника је на 
сталном раду у Граду. 
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Члан 66. 

 

Заменику градоначелника престаје 
функција пре истека времена на које је 
изабран: разрешењем или подношењем 
оставке, као и у случају разрешења 
градоначелника. 

Скупштина може разрешити заме-
ника градоначелника пре истека времена 
на које је изабран, на образложен предлог 
градоначелника или најмање 1/3 одбор-
ника, који мора бити у писаној форми. 

Истовремено са предлогом за 
разрешење заменика градоначелника, 
градоначелник је дужан да Скупштини 
поднесе предлог за избор новог заменика 
градоначелника. 

Скупштина истовремено доноси 
одлуку о разрешењу и о избору заменика 
градоначелника тајним гласањем, већи-
ном од укупног броја одборника. 

У случају да Скупштина разреши 
заменика градоначелника на предлог 1/3 
одборника, предлог за избор новог заме-
ника градоначелника подноси градоначел-
ник на првој наредној седници Скупштине. 

 
Члан 67. 

 

О поднетој оставци заменика 
градоначелника, председник Скупштине 
града обавештава одборнике на почетку 
прве наредне седнице Скупштине града. 

О оставци, заменика градоначел-
ника се не отвара расправа, већ се прес-
танак функције због поднете оставке само 
констатује, без гласања, тако што то чини 
председник Скупштине у име Скупштине. 

На истој или првој наредној сед-
ници врши се избор новог заменика гра-
доначелника, кога предлаже Градоначел-
ник. 

Заменик градоначелника коме је 
утврђен престанак функције због разре-
шења или подношења оставке, остаје на 
дужности и врши текуће послове до 
избора новог заменика градоначелника. 

 
        3. Градско веће 

 

Члан 68. 
 

Градско веће је извршни орган 
града који обавља послове утврђене 
законом и Статутом. 

Градско веће чине: градоначелник, 
заменик градоначелника и чланови 
Градског већа које бира Скупштина, а чији 
је број утврђен Статутом. 

Организација и начин рада Град-
ског већа регулише се посебном одлуком 
Скупштине, у складу са Статутом. 

 
Члан 69. 

 
Кандидат за градоначелника 

предлаже кандидате за чланове Градског 
већа  које бира Скупштина и о њима Скуп-
штина истовремено одлучује када и о 
избору  градоначелника и заменика градо-
начелника. 

Предлог садржи: име и презиме 
кандидата, кратку биографију, сагласност 
кандидата и образложење, и мора бити у 
писаном облику. 

Чланови Градског већа које бира 
Скупштина не могу истовремено бити и 
одборници. 

Одборнику који буде изабран за 
члана Градског већа престаје одборнички 
мандат. 

 
Члан 70. 

 
Чланови Градског већа бирају се 

на четири године, на начин и по поступку 
предвиђеним у члану  74. Пословника. 

 
Члан 71. 

 
Члан Градског већа може бити 

разрешен или поднети оставку пре истека 
времена на које је изабран. 

Предлог за разрешење члана 
Градског већа може поднети градона-
челник или најмање трећина од укупног 
броја одборника. 

Предлог се подноси у писаној 
форми и мора бити образложен. 
 Истовремено са предлогом за 
разрешење члана Градског већа, 
градоначелник је дужан да Скупштини 
поднесе предлог за избор новог члана 
Градског већа.   

Скупштина истовремено доноси 
одлуку о разрешењу и о избору члана 
Градског већа, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 
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О поднетој оставци члана Градског 

већа, председник Скупштине града 
обавештава одборнике на почетку прве 
наредне седнице Скупштине града. 

О оставци члана Градског већа се 
не отвара расправа, већ се престанак 
функције због поднете оставке само 
констатује, без гласања, тако што то чини 
председник Скупштине у име Скупштине. 

У случају да је члан већа разрешен 
на предлог 1/3 одборника, предлог за 
новог члана Градског већа подноси 
градоначелник на првој наредној седници. 

У случају из става 7. овог члана, 
градоначелник је дужан да на истој или 
првој наредној седници Скупштине града 
поднесе предлог за избор новог члана 
Градског већа. 

Члан Градског већа коме је утврђен 
престанак функције због разрешења или 
подношења оставке, остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог 
члана Градског већа. 

 
Члан 72. 

 

Разрешењем, односно оставком 
градоначелника престаје мандат Град-
ском већу. 

 
4. Престанак мандата извршних 

органа због престанка мандата 
Скупштине 

 
Члан 73. 

 
Престанком мандата Скупштине 

престаје мандат извршних органа Града, с 
тим да они врше текуће послове из своје 
надлежности до ступања на дужност 
новог градоначелника и Градског већа, 
односно председника и чланова привре-
меног органа, ако је Скупштини мандат 
престао због распуштања Скупштине 

 
5. Поступак избора градоначел-

ника, заменика градоначелника и 
чланова Градског већа 
 

Члан 74. 
 

 Скупштина истовремено одлучује о 
избору градоначелника, заменика градо-
начелника и чланова Градског већа 

 О предлозима за градоначелника, 
заменика градоначелника и чланове Град-
ског већа отвара се јединствен претрес. 
 Гласањем за градоначелника, 
заменика градоначелника и чланове Град-
ског већа руководи председник Скупшти-
не, а у раду му помажу два најмлађа 
присутна одборника која се прихвате те 
дужности и секретар Скупштине. 

Кандидати за наведене функције 
не могу да помажу у руковођењу 
гласањем. 

Тајно гласање врши се на гласач-
ким листићима, који су исте величине, 
облика и боје и оверени печатом Скуп-
штине. 

На гласачком листићу наводи се 
прво кандидат за градоначелника, затим 
кандидат за заменика градоначелника и 
на крају кандидати за чланове Градског 
већа, по азбучном реду презимена 
кандидата. 

Гласање се врши заокруживањем 
речи "ЗА" или "ПРОТИВ". 

Предложени кандидати су 
изабрани ако добију већину гласова од 
укупног броја одборника. 

Ако предложени кандидати не 
добију потребну већину гласова, поступак 
предлагања и избора се понавља на првој 
наредној седници. 

Ако ни у другом кругу гласања 
предложени кандидати не добију 
потребну већину, поступак предлагања и 
избора се понавља на првој следећој 
седници, с тим што се више не могу 
предлагати исти кандидати. 
           Поступак избора градоначелника, 
заменика градоначелника и чланова 
Градског већа мора се окончати у року од 
30 дана од дана конституисања  
Скупштине.          
  
 
 VIII СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 
 
           1. Припремање и сазивање 
седнице 

 

Члан 75. 
 

Предлог дневног реда Скупштине 
припрема председник Скупштине, уз 
помоћ секретара Скупштине. 
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Члан 76. 

 
Седницу Скупштине сазива 

председник Скупштине, а у његовој 
одсутности или спречености, заменик 
председника. 

Седница Скупштине сазива се по 
потреби, а најмање једанпут у три месеца. 

Свечана седница Скупштине се 
може одржати у време обележавања 
празника  града Зајечара који су предви-
ђени Статутом града Зајечара, као и 
другим поводом од значаја за град 
Зајечар. 

Председник Скупштине је дужан да 
сазове седницу на писани захтев градо-
начелника, Градског већа или најмање 1/3 
од укупног броја одборника и то у року од 
7 дана од дана подношења захтева, тако 
да дан одржавања седнице буде 
најкасније у року од 15 дана од дана 
подношења захтева. 

Уколико председник Скупштине не 
сазове седницу у року  из става 4. овог 
члана, седницу може сазвати подносилац 
захтева и њом председава одборник кога 
одреди подносилац захтева. 

Уз захтев за сазивање седнице 
Скупштине обавезно се достављају: 
предлог дневног реда седнице са тачкама 
из надлежности Скупштине утврђене 
Законом и Статутом и предлози општих и 
појединачних аката чији је претрес 
предвиђен појединим тачкама дневног 
реда. 

Одлуке и друге акте предложене 
од стране овлашћених предлагача о 
питањима из надлежности Скупштине, уз 
које је, у складу са Пословником, 
достављен одговарајући материјал, 
председник Скупштине може да уврсти у 
предлог дневног реда. 
 Скупштина је дужна да се изјасни 
да ли да се у дневни ред уврсте, по 
редоследу подношења, одлуке и други 
акти који су предложени од стране 
овлашћених предлагача и тичу се питања 
из надлежности Скупштине, које 
председник Скупштине није уврстио у 
дневни ред. Овлашћени предлагач одлуке 
и других аката има право да образложи 
свој предлог у трајању од најдуже пет 
минута. 

Члан 77. 
 

Писмени позив за седницу 
Скупштине садржи дан, час и место 
одржавања седнице и предлог дневног 
реда, а може садржати и одређене 
напомене и обавештења. 

Уз позив за седницу, одборницима 
се доставља материјал који се односи на 
предлог дневног реда и записник са 
претходне седнице, осим када је период 
од одржавања седнице са које треба 
доставити записник до слања позива за 
наредну седницу краћи од 15 дана, у ком 
случају се записник доставља уз позив за 
следећу седницу, као и предлози аката 
које председник Скупштине није уврстио у 
предлог дневног реда. Материјал за 
седницу може се доставити одборницима 
и раније, пре него што је седница сазвана, 
у ком случају се уз позив доставља само 
онај материјал који није раније 
достављен. Уколико је целокупан матери-
јал достављен пре сазивања седнице, 
одборницима се доставља само позив. 

Позив и материјал за седницу 
Скупштине достављају се одборницима 
најкасније седам дана пре дана за који се 
сазива седница. 

Материјал за поједине тачке 
предложеног дневног реда може се 
доставити накнадно, најкасније 24 часа 
пре почетка седнице, уколико је због 
значаја, специфичности и сложености 
питања које је на дневном реду, потребно 
више времена за израду одговарајућег 
материјала. 

 
Члан 78. 

 
            У ситуацијама које оправдавају 
хитност у сазивању седнице Скупштине, 
председник Скупштине може заказати 
седницу у року који није краћи од 24 часа 
од пријема захтева (седница по хитном 
поступку). 
            Захтев за сазивање седнице из 
става 1. овог члана мора да садржи 
разлоге који оправдвају хитност сазива-
ња, као и образложење последице које би 
наступиле њеним несазивањем. 
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  Предлог дневног реда седнице из 
става 1. овог члана садржи искључиво 
предлоге аката који су достављени уз 
образложени захтев за сазивање седнице 
по хитном поступку. 
            Минималан рок за сазивање 
седнице Скупштине из става 1. овог члана 
не односи се на сазивање седнице 
Скупштине у условима проглашене 
ванредне ситуације, ванредног стања, 
непосредне ратне опасности и ратног 
стања. 
 

Члан 79. 
 
Позив и материјал за седницу 

Скупштине може се доставити одбор-
ницима и другим учесницима у раду 
Скупштине електронским путем уколико 
то изричито захтевају и о томе писаним 
путем обавесте председника Скупштине. 
  Позив и материјал за седницу 
Скупштине у електронском облику достав-
љају се одборницима и осталим учес-
ницима у раду Скупштине на адресу 
електронске поште, коју им додељује 
Градска управа града Зајечара, 
упућивањем скенираног позива и линка 
путем кога могу преузети  материјал за 
седницу Скупштине у скенираном, PDF 
формату. О упућивању позива и 
материјала за седницу Скупштине одбор-
ници и други учесници у раду Скупштине 
истог дана добијају и обавештење путем 
СМС поруке, које обавезно садржи дан и 
час сазване седнице Скупштине, на број 
телефона који доставе председнику 
Скупштине. 
 Упућивањем позива и материјала 
за седницу Скупштине на начин описан у 
претходном ставу сматра се да су позив и 
материјал за седницу Скупштине 
достављени одборницима и другим учес-
ницима у раду Скупштине који захтевају 
да им се позив и материјал доставља 
електронским путем. 
 Материјал за допуну предложеног 
дневног реда, амандмани који су 
пристигли у року предвиђеним овим 
Пословником, као и позив и материјал за 
седницу сазвану по хитном поступку, 
достављају се на начин описан у ставу 2. 
овог члана. 

 Одборник може највише једном у 
току календарске године одлучити да 
промени начин на који му се достављају 
позив и материјал за седницу Скупштине. 
 Изузетно, услед немогућности за 
доставу позива и материјала електронскм 
путем или из других разлога, председник 
Скупштине може одлучити да се позив и 
материјал свим одборницима достављају 
у штампаном облику. 
 Материјал који се одборницима 
доставља у току одржавања седнице 
Скупштине, доставља се одборницима у 
штампаном облику. 
 Одборницима којима није потврђен 

одборнички мандат, као и одборницима 

који се нису изјаснили на који начин желе 

да им се изврши достава позива и мате-

ријала за седницу Скупштине, позив и 

материјал за седницу Скупштине достав-

љају се искључиво у штампаном облику. 

 

2. Отварање седнице и учешће 

на седници 

 

Члан 80. 

 

Председник Скупштине отвара сед-

ницу Скупштине и, на основу службене 

евиденције о присутности одборника, 

утврђује да ли постоји кворум за рад 

Скупштине. 

Кворум за рад Скупштине постоји 

ако је на седници присутно више од 

половине од укупног броја одборника. 

Ако се утврди да не постоји кворум 

за рад, председник одређује паузу у 

трајању потребном да се, по његовој 

процени, обезбеди кворум за рад 

Скупштине. 

Уколико се кворум на овај начин не 

може обезбедити, председник Скупштине 

одлаже седницу за одговарајући дан, о 

чему се, писаним путем или телефоном, 

обавештавају само одборници за које је 

прозивком утврђено да су одсутни. 

У другим случајевима о одлагању 

седнице одлучује Скупштина, без 

претреса. 
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Члан 81. 

 
У раду седнице Скупштине, поред 

одборника, учествују: градоначелник, за-
меник градоначелника, помоћници градо-
начелника, чланови Градског већа, сек-
ретар Скупштине, заменик секретара 
Скупштине, начелник и руководећи радни-
ци Градске управе, овлашћени представ-
ници других обрађивача материјала, као и 
друга лица која председник Скупштине 
позове. 

 
Члан 82. 

 
На почетку седнице, председник 

Скупштине обавештава Скупштину о 
одборницима који су оправдано спречени 
да присуствују седници Скупштине, као и 
о томе ко од позваних присуствује 
седници. 

Истовремено, председник Скуп-
штине даје потребна објашњења у вези са 
радом на седници и другим питањима. 
 

3. Рад на седници 
 

Члан 83. 
 

Пре утврђивања дневног реда, по 
правилу, усваја се записник са претходне 
седнице Скупштине, осим у случају из 
члана 77. ст.2. 

Одборник може ставити примедбу 
само на део записника који се односи на 
његово излагање, која мора бити 
конкретна и прецизно формулисана (на 
којој страни, у  ком пасусу или реду се 
ставља примедба). 

О примедбама на записник, 
Скупштина одлучује без претреса. 

У делу текста записника, на који се 
односи примедба коју је Скупштина 
прихватила, врши се корекција у складу 
са том примедбом.  

Одборнику који се јавио за реч 
ради стављања примедбе на записник, а 
говори о сасвим другој теми, председник 
Скупштине је обавезан да изрекне меру 
опомене. 

 
 
 

Члан 84. 
 

Рад на седници Скупштине одвија 
се по дневном реду, који Скупштина  
утврђује на почетку седнице,  већином 
гласова присутних одборника. 

Дневни ред садржи предлоге аката 
које је председник Скупштине уврстио у 
дневни ред, предлоге аката који су 
предложени од стране овлашћених пред-
лагача,  а за које се Скупштина изјаснила 
да се уврсте у дневни ред и одборничка 
питања као посебну тачку. 

Дневни ред седнице по хитном 
поступку може да садржи одборничка 
питања као посебну тачку, уколико је 
председник Скупштине у предлог дневног 
реда уврстио тачку одборничка питања. 

 
Члан 85. 

 
Измене и допуне предложеног 

дневног реда, најкасније 24 часа до 
почетка седнице Скупштине, могу предло-
жити Градоначелник, одборници, радна 
тела Скупштине и Градско веће. 

Предлози се достављају председ-
нику Скупштине у писаном облику, са 
образложењем и одговарајућим материја-
лом, а надлежна организациона јединица 
Градске управе града Зајечара је дужна 
да приспеле предлоге и материјале дос-
тави одборницима до почетка седнице. 
            Ако је предлог поднет од стране 
више одборника, у предлогу мора бити 
назначен један представник предлагача. 
Ако то није учињено, сматра се да је 
представник предлагача први потписани 
одборник. 

Уколико је седница сазвана по 
хитном поступку, не може се поднети 
предлог за измену и допуну дневног реда. 

 
Члан 86. 

 
Скупштина одлучује посебно о 

сваком предлогу за измену и допуну 
дневног реда, и то следећим редом: 

- да се поједине тачке повуку из 
предлога дневног реда; 

- да се дневни ред прошири; 
- да се  промени  редослед 

појединих тачака. 
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Члан 87. 
 

О предложеним изменама и 
допунама дневног реда обавља се 
претрес, у коме могу учествовати само, 
предлагач промене дневног реда, односно 
овлашћени представник предлагача 
промене дневног реда. 

Учешће у претресу из става 1. овог 
члана може трајати најдуже пет минута. 
 

Члан 88. 
 
О дневном реду у целини, 

Скупштина одлучује без претреса. 
 У случају да Скупштина не усвоји 
предложени дневни ред, председник 
Скупштине закључује седницу, а наредну 
седницу заказује са истим или измењеним 
дневним редом. 

 
Члан 89. 

 
Нико не може да говори на 

седници Скупштине пре него што затражи 
и добије реч од председника Скупштине. 

Пријаве за реч подносе се по 
отварању претреса, а могу се подносити 
до његовог закључења. 

Председник Скупштине даје реч 
одборницима по реду пријављивања, с 
тим што сваки одборник у расправи о 
истом питању може добити реч само 
једанпут. 

Градоначелнику и заменику градо-
начелника, члановима Градског већа, 
помоћницима градоначелника, извести-
оцима надлежних радних тела Скупштине 
и представнику предлагача, председник 
Скупштине даје реч када је затраже. 

Говор сваког учесника у претресу, 
осим говора градоначелника, заменика 
градоначелника и представника предла-
гача, може трајати најдуже десет минута. 

Изузетно, говор председника 
одборничких група у претресу може 
трајати најдуже петнаест минута. 

Председник Скупштине ће у случа-
ју прекорачења одређеног времена, опо-
менути говорника да је време протекло, а 
ако овај у току наредног минута не заврши 
говор, одузеће му реч. 

Изузетно, кад се исцрпи листа 
пријављених говорника, говорник може да 
добије реч још једном, и то само ако 
питање које је на дневном реду, по оцени 
председника Скупштине, није довољно 
расправљено. 
 Одборници, по правилу, говоре са 
говорнице, осим када председник 
Скупштине дозволи да одборник своје 
излагање треба да изнесе са места. 

 
Члан 90. 

 
Одборнику који жели да говори о 

повреди Пословника, председник Скуп-
штине даје реч одмах по завршеном 
излагању претходног говорника. 

Одборник који је затражио да 
говори о повреди Пословника дужан је да 
наведе члан Пословника који је по 
његовом мишљењу повређен, у против-
ном председник Скупштине одузеће му 
реч. 

Говор тог одборника не може 
трајати дуже од три минута. 

Председник Скупштине је дужан да 
после тог говора да објашњење. 

Ако и после објашњења председ-
ника Скупштине одборник остаје при томе 
да је Пословник повређен, председник 
позива Скупштину да, без претреса, 
одлучи о том питању. 

Одборник не може да укаже на 
повреду Пословника на коју је већ 
указано. 

Одборнику који се јавио за реч јер 
сматра да је Пословник повређен, а гово-
ри о другој теми, председник Скупштине је 
обавезан да изрекне меру опомене. 

 
Члан 91. 

 
Одборник и други учесници у раду 

седнице Скупштине могу да говоре само о 
питању које је на дневном реду. 

Ако се говорник у свом говору 
удаљи од тачке дневног реда, председник 
Скупштине ће га опоменути и позвати да 
се држи те тачке, а ако говорник и поред 
опомене настави да говори мимо тачке 
дневног реда, председник Скупштине ће 
му одузети реч. 
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Нико не може прекидати, нити 

опомињати одборника, односно говор-
ника, током његовог излагања, осим 
председника Скупштине, у случајевим 
предвиђеним овим Пословником. 

Одборници и други учесници у 
раду седнице су дужни да се једни 
другима обраћају са уважавањем. Није 
дозвољено коришћење увредљивих 
израза, као ни изношење чињеница и 
оцена које се односе на приватни живот 
других лица. 

Председник Скупштине је дужан да 
се стара да говорник не буде ометан у 
свом излагању. 

 
Члан 92. 

 
 Уколико се одборник или други 
учесник у претресу у свом излагању на 
седници Скупштине увредљиво изрази о 
одборнику који није члан исте одборничке 
групе, односно о другом учеснику у 
претресу, наводећи његово име и презиме 
или функцију, односно погрешно проту-
мачи његово излагање, одборник на кога 
се излагање односи има право на реплику 
одмах по завршетку тог излагања. 

Када се увредљиви изрази односе 
на одборничку групу, право на реплику у 
њено име има само председник одбор-
ничке групе или од стране председника 
писмено овлашћени представник одбор-
ничке групе. 

Постојање основа за реплику 
процењује председник Скупштине. 

Уколико председник Скупштине не 
дозволи тражену реплику, лице које је 
тражило реплику може захтевати да се о 
томе изјасни Скупштина, без претреса. 

Лице које је тражило реплику има 
право да реплицира највише два пута, а 
лице које је реплику изазвало има право 
да реплицира само једном. 

Реплика не може трајати дуже од 
три минута. 

У случају да се поводом говора 
неког одборника или другог учесника у 
претресу више лица јави за реплику, 
реплицирање ће се одвијати по 
редоследу пријављивања за реплику, с 
тим што ће се прво окончати реплика 
између лица које је реплику изазвало и 

лица које се јавило за реплику, у складу 
са ставом 5. овог члана. 

 
Члан 93. 

 
У току седнице, када оцени да је то 

оправдано, председник Скупштине може 
одредити паузу. 

 
4. Претрес и одлучивање 
 

Члан 94. 
 

После усвајања дневног реда, 
прелази се на претрес по појединим 
питањима, а по редоследу утврђеном у 
дневном реду седнице, осим ако је овим 
Пословником одређено да се о неком 
питању одлучује без претреса. 

 
Члан 95. 

 

Свако питање претреса се све док 

има пријављених говорника, а потом 

председник Скупштине закључује 

претрес. 

У току претреса по одређеној тачки 

дневног реда, до закључења претреса, 

није неопходно постојање кворума, све 

док Скупштина не пређе на одлучивање, 

када се кворум мора обезбедити. 

 

Члан 96. 

 

Претрес се по правилу отвара за 

сваку тачку дневног реда посебно. 

На усмени предлог председника 

Скупштине, градоначелника, заменика 

градоначелника и одборника, Скупштина 

може у току седнице, без претреса, 

одлучити да се споји претрес за одређене 

тачке дневног реда. 

Овакав предлог може се ставити 

све до отварања претреса за прву тачку 

која је обухваћена предлогом за спајање 

претреса. 

У току претреса предлога акта, 

расправља се и о амандманима на 

предлог акта. 
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Члан 97. 

 
Предлагач акта, односно његов 

овлашћени представник, може на почетку 
претреса да образложи предлог. Он има 
право да учествује у претресу све до 
закључења претреса, да даје објашњења 
и износи своје мишљење. 

У претресу може учествовати и 
овлашћени представник обрађивача 
материјала, када је то неопходно да би се 
стручно разјаснила поједина питања. 

 
Члан 98. 

 
Предлагач акта има право да 

повуче предлог од момента његовог 
подношења све до завршетка претреса 
тог предлога. 

 
Члан 99. 

 
Кад се претрес закључи, прелази 

се на гласање о предлогу акта. 
 Председник Скупштине може пред-
ложити да Скупштина закључи претрес и 
пре него што је исцрпљена дискусија, ако 
сматра да је питање довољно рас-
прављено. Такав предлог могу поднети и 
градоначелник, заменик градоначелника и 
сваки одборник. 
           О овом предлогу гласа се без 
претреса. 

 
Члан 100. 

 
Скупштина може пуноважно 

одлучивати ако је у моменту одлучивања 
на седници присутна већина од укупног 
броја одборника. 

На седници Скупштине одлучује се 
већином гласова присутних одборника, 
ако законом, Статутом или другим актом 
није за поједина питања предвиђена друга 
већина. 

 
Члан 101. 

 
Када утврди недостатак кворума за 

одлучивање, председник Скупштине 
прекида рад на седници Скупштине и 
одређује паузу док се кворум не обезбеди. 

 

Када се кворум за одлучивање 
Скупштине не може обезбедити, или се из 
других разлога не може завршити 
разматрање свих тачака дневног реда, 
председник Скупштине ће прекинути 
седницу и одредити наставак за одређени 
дан и час, о чему се обавештавају само 
одборници за које је прозивком утврђено 
да су одсутни. 
 

Члан 102. 
 

Скупштина одлучује јавним гласа-
њем, осим ако Статутом, овим Послов-
ником или неким другим актом Скупштине 
није одређено да се гласа тајно. 

Јавно гласање може да се врши 
електронским путем, притиском одгова-
рајућег тастера на кутији за електронско 
гласање, или подизањем руку одборника, 
о чему одлучује председавајући. 

Тајно гласање се спроводи путем 
гласачких листића. 

 
Члан 103. 

 
Када се обави разматрање свих 

тачака дневног реда и одлучивање по 
њима, председник Скупштине закључује 
седницу Скупштине. 

 
5. Одржавање реда на седници 

 
Члан 104. 

 
Одборници и други учесници у 

раду седнице Скупштине дужни су да се 
придржавају реда, који подразумева сле-
дећа правила понашања у скупштинској 
сали: 

- да пре уласка у скупштинску салу 
искључе звук на својим мобилним 
телефонима и да за све време 
трајања седнице не укључују звук 
на њима; 

- да током трајања седнице не разг-
оварају мобилним телефонима; 

- да се придржавају одредаба Зако-
на о забрани пушења у затвореним 
просторијама; 

- да се понашају пристојно и са 
уважавањем опходе према 
присутнима на седници; 
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- да не говоре пре него што добију 

реч од председника Скупштине, не 
добацују и прекидају или ометају 
говорника у излагању и не употреб-
љавају псовке или друге увред-
љиве изразе. 
 
Ради одржавања реда на седници, 

одборници и други учесници у раду 
седнице Скупштине, дужни су да се 
понашају и у складу са одредбама чл 91. 
овог Пословника. 
 О реду на седници Скупштине 
стара се председник Скупштине. 

За повреду реда на седници, 
председник Скупштине може одборнику 
или другом учеснику у раду седнице 
Скупштине да изрекне следеће мере: 
опомену или одузимање речи. 

Скупштина може одборнику или 
другом учеснику у раду седнице Скуп-
штине, на предлог председника Скуп-
штине, без претреса, да изрекне меру 
удаљења са седнице. 

  
Члан 105. 

 
Опомена се изриче одборнику или 

другом учеснику у раду седнице 
Скупштине који се на седници не понаша 
у складу са одредбама члана 104. став 1. 
и 2., као и у случајевима предвиђеним у 
члановима 83. став 5. 89. став 6., 90. став 
6. и 7. и 122. став 6. овог Пословника 

 
Члан 106. 

 
Мера одузимања речи изриче се 

одборнику или другом учеснику у раду 
седнице Скупштине  коме је  претходно 
изречена  мера опомене, а који се и даље 
понаша противно члану 91. став 2. и 4. 
овог Пословника. 

Лице коме је изречена мера 
одузимања речи, дужно је да се без 
одлагања удаљи са говорнице. 
 

Члан 107. 
 

Мера удаљења са седнице изриче 
се лицу које и после изречене две мере 
опомене или мере одузимања речи, омета 
или спречава рад на седници. 

Мера удаљења са седнице може 
се изрећи и без претходно изречених 
мера, у случају физичког напада, односно 
другог сличног поступка којим се угрожава 
физички или морални интегритет 
учесника седнице.   

Лице коме је изречена мера 
удаљења са седнице, дужно је да се 
одмах удаљи из сале у којој се седница 
одржава и надаље се сматра 
неоправдано одсутним. 

 
Члан 108. 

 
Ако председник Скупштине редов-

ним мерама не може да одржи ред на 
седници, одредиће паузу, у трајању 
потребном да се успостави ред. 

Ради успостављања реда на 
седници, Председник Скупштине може, 
уколико је то неопходно, да ангажује 
службу обезбеђења. 

 
Члан 109. 

 
Мере које је изрекао председник 

Скупштине примењују се док траје 
претрес по тачки дневног реда у току кога 
су изречене, а мера коју изрекне 
Скупштина примењује се за седницу на 
којој је изречена. 

 
Члан 110. 

 
Одредбе овог Пословника о 

одржавању реда на седници Скупштине, 
сходно се примењују и на седницама 
радних тела Скупштине. 

 
6. Записник 

 
Члан 111. 

 
О раду на седници Скупштине води 

се записник. 
Записник садржи основне податке 

о раду на седници, и то: дан, час и место 
одржавања седнице; број присутних 
одборника и имена одсутних одборника 
који су благовремено оправдали свој 
изостанак; присутне представнике пред-
лагача и обрађивача материјала и друга 
лица која су се одазвала позиву за 
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учешће у раду седнице; утврђени дневни 
ред седнице; кратак приказ дискусија које 
се искључиво тичу одређене тачке 
дневног реда; усвојене предлоге и 
закључке Скупштине; резултат гласања о 
сваком предлогу који се разматра, имена 
председавајућег и записничара и друго. 

О састављању записника, стара се 
секретар Скупштине. 

 
 
IX ПОСТУПАК ЗА ДОНОШЕЊЕ 

ОДЛУКА И ДРУГИХ АКАТА СКУПШТИНЕ 
 
1. Предлагање одлука и других 

аката 
 

Члан 112. 
 

Предлог одлуке и другог акта из 
надлежности Скупштине (у даљем тексту:  
акт), могу да поднесу: градоначелник, 
Градско веће, овлашћено радно тело 
Скупштине, одборник или група одбор-
ника и грађани путем грађанске иниција-
тиве  у поступку утврђеном Законом и 
Статутом. 

Предлог акта подноси се у облику у 
коме ће га Скупштина и донети и мора 
бити образложен. Образложење садржи: 
правни основ за доношење акта, разлоге 
за доношење и циљеве који се желе 
постићи, образложење сваког решења, 
као и оцену потребних финансијских 
средстава, начина и могућности њиховог 
обезбеђивања. 

Предлог акта упућује се пред-
седнику Скупштине, који га доставља 
надлежним радним телима Скупштине и 
Градском већу, ако оно није предлагач. 

Предлог који не буде усвојен на 
седници Скупштине не може се поднети 
пре истека рока од шест месеци од дана 
када није усвојен, уколико се њиме 
предлаже регулисање истог питања 
односно правног односа на исти начин. 

Ограничење из претходног става 
не односи се на предлоге које подноси 
Градско веће, као овлашћени предлагач 
по Закону. 

 
 
 

Члан 113. 
 

Предлог акта се, пре разматрања у 
Скупштини, разматра на седницама 
надлежних радних тела Скупштине. Када 
је предлог акта упућен Скупштини града 
као предлог за допуну дневног реда, 
надлежно радно тело може разматрати 
предлог акта. 

Градско веће се може изјаснити о 
предлогу акта када оно није предлагач. 

Надлежна радна тела Скупштине и 
Градско веће достављају Скупштини своје 
мишљење о предлогу акта и предлажу 
Скупштини да га прихвати у целости или 
са одређеним амандманима, или да га не 
прихвати. 

 
2. Амандман 
 

Члан 114. 
 

Предлог за измену и допуну 
предлога општег акта подноси се пред-
седнику Скупштине, као амандман, у 
писаном облику са образложењем, почев 
од дана достављања материјала за 
седницу, а најкасније 48 часова пре 
почетка седнице на којој се предлог акта 
разматра. 

Изузетно, Градско може поднети 
амандмане и после истека рока 
предвиђеног у претходном ставу, уколико 
се њихове седнице одржавају по истеку 
тог рока. 

Уколико се материјал за седницу 
доставља у складу са чланом 77. став 4. 
овог Пословника, односно када је предлог 
акта Скупштина града у дневни ред 
уврстила као допуну, или је седница 
заказана по хитном поступку, амандман 
на предлог акта  може се поднети на самој 
седници, до закључења претреса по тачки 
дневног реда у којој се предлог акта 
разматра, у писаном облику. 

 
Члан 115. 

 
Амандман могу да поднесу 

одборници, Градско веће, градоначелник 
и надлежна радна тела Скупштине. 
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Поднети амандман председник 

Скупштине упућује предлагачу општег 
акта, а може га упутити и надлежним 
радним телима Скупштине и Градском 
већу, када оно није предлагач. 

 
Члан 116. 

 
Предлагач општег акта је дужан да 

пре седнице Скупштине размотри поднете 
амандмане и обавести Скупштину за које 
амандмане предлаже да их Скупштина 
прихвати, а за које да их одбаци, a о 
поднетим амандманима може се 
изјаснити и надлежно радно тело као и 
Градско веће у случајевима када оно није 
предлагач акта. 

Уколико се предлагач акта не 
изјасни о амандманима из претходног 
става, Скупштина града може одлучити о 
предлогу акта и амандману и без 
изјашњења предлагача. 
 

Члан 117. 
 

У току претреса акта, амандмане 
могу да подносе, у писаном облику, 
предлагач акта, одборници, 
градоначелник, Градско веће и надлежно 
радно тело Скупштине, али само ако је 
потреба за амандманом настала услед 
претходног прихватања неког другог 
амандмана или у случају предвиђеном у 
члану 114. став 3. Пословника. 

 
Члан 118. 

 
Скупштина одлучује о приспелим 

амандманима по редоследу чланова акта 
на које се амандмани односе, и то најпре 
о амандманима одборника, а затим и о 
амандманима градоначелника, Градског 
већа и надлежних радних тела Скуп-
штине, који су поднети на исте чланове 
предлога акта. 

Амандмани које је поднео 
предлагач  акта, као и амандмани које је 
предлагач акта прихватио, постају 
саставни део предлога акта и о њима 
Скупштина посебно не одлучује. 

 
 
 

3. Аутентично тумачење аката 
 

Члан 119. 
 

Предлог за доношење аутентичног 
тумачења акта може да поднесе 
овлашћени предлагач  акта. 

У вези са овим предлогом, Скуп-
штина ће образовати посебну комисију. 

Комисија из става 2. овог члана 
сачињава предлог аутентичног тумачења 
и доставља га Скупштини и подносиоцу 
предлога за доношење аутентичног 
тумачења. 

Скупштина доноси аутентично 
тумачење акта у складу са одредбама 
овог Пословника којима је уређен 
поступак доношења  аката. 

 
4. Изворници и објављивање 

аката 
 

Члан 120. 
 

Изворником акта или аутентичног 
тумачења сматра се њихов текст који је 
усвојен на седници Скупштине. 

Изворник акта Скупштине и извор-
ник аутентичног тумачења оверава се пот-
писом председника и печатом Скупштине. 

Изворници аката Скупштине и 
аутентичних тумачења чувају се у 
Градској управи града Зајечара. 

О изради изворника, оверавању, 
њиховом чувању и евиденцији о њима, 
стара се секретар Скупштине. 

 
Члан 121. 

 
Акти и аутентична тумачења, које 

доноси Скупштина, објављују се у 
"Службеном листу града Зајечара", у 
складу са посебном одлуком Скупштине. 

О објављивању аката из 
претходног става стара се секретар 
Скупштине. 

Секретар Скупштине, на основу 
изворника, даје исправке грешака у 
објављеном тексту акта, односно 
аутентичног тумачења. 
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X ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА 
 

Члан 122. 
 

Одборник има право да постави 
одборничко питање Градоначелнику, 
Градском већу и Градској управи, из 
њихове надлежности. 

Одборничко питање се поставља 
на седници Скупштине, у писаном или 
усменом облику. 

Председник Скупштине може да 
упозори одборника, који поставља одбор-
ничко питање, да питање није постав-
љено у складу са одредбама Пословника, 
односно да није упућено надлежном 
органу. 

Председник Скупштине доставља 
одборничко питање Градоначелнику, 
Градском већу или начелнику Градске  
управе. 

На седници Скупштине сазваној по 
хитном поступку, по правилу, могу се 
постављати одборничка питања, сходно 
члану 84. став 3. Пословника. 
 Време за постављање одборнич-
ких питања одређује се у трајању од 
најдуже три минута за сваког одборника. 
 Председник Скупштине је дужан да 
у предлог дневног реда уврсти тачку 
одборничка питања најмање једном у три 
месеца. 

 
Члан 123. 

 
Одговор на одборничко питање 

даје се на седници Скупштине на којој га 
је одборник поставио, а уз сагласност 
одборника који је поставио питање, 
Градоначелник, Градско веће и начелник 
Градске управе могу дати одговор на 
првој наредној седници Скупштине, у 
писаном облику. 

Изузетно, ако је у припреми 
одговора на одборничко питање потребно 
утврдити више чињеница, или извршити 
сложенију анализу, рок за давање 
одговора на одборничко питање може се 
продужити, али не дуже од три месеца. 

 
 
 
 

Члан 124. 
 

Уколико одборник који је поставио 

питање није задовољан датим одговором, 

има право да постави допунско питање, 

које не може трајати дуже од једног 

минута. 

 

Члан 125. 

 

Ако одговор на одборничко питање 

садржи податке који представљају држав-

ну, војну или службену тајну, градона-

челник, односно начелник Градске  упра-

ве, предложиће да се одговор саслуша на 

седници Скупштине, без присуства 

јавности, али тек пошто се претходно 

ослободи обавезе чувања тајне. 

 

 

XI САРАДЊА СКУПШТИНЕ СА 

СКУПШТИНАМА ДРУГИХ ЈЕДИНИЦА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Члан 126. 

 

Скупштина сарађује са скупшти-

нама других јединица локалне самоупра-

ве. 

Сарадња са скупштинама других 

јединица локалне самоуправе остварује 

се: 

- разменом информација и докумен-

тационих материјала о питањима 

која се разматрају на седницама 

скупштине, 

- давањем мишљења о појединим 

значајним питањима из надлеж-

ности скупштина, 

- узајамним посетама представника 

скупштина, 

- формирањем заједница општина и 

градова за одређену територију, 

- путем других облика међусобне 

сарадње. 

 
 
 
 
 
 



26 СТРАНА   БРОЈ 08 SLU@BENI LIST 15. МАРТ 2019.  

 
XII РАД СКУПШТИНЕ У СЛУЧАЈУ НЕПОС-
РЕДНЕ РАТНЕ ОПАСНОСТИ, РАТНОГ 
СТАЊА ИЛИ ВАНРЕДНОГ СТАЊА 

 
Члан 127. 

 
Одредбе овог Пословника 

примењују се у раду Скупштине и у 
случају непосредне ратне опасности, 
ратног стања или ванредног стања, 
уколико општим актом Скупштине није 
другачије одређено. 

 
Члан 128. 

 
Председник Скупштине, у случају 

непосредне ратне опасности, ратног 
стања, ванредног стања или ванредне 
ситуације: 

- одређује време и место 
одржавања седница Скупштине, 

- одлучује о начину позивања 
одборника на седнице и о начину и 
роковима достављања материјала 
за седнице, 

- по потреби одређује посебан начин 
вођења и чувања записника са 
седница Скупштине, 

- може одредити да се предлози 
одлука, других општих аката и 
други материјали не стављају на 
располагање средствима јавног 
информисања, док Скупштина 
другачије не одлучи, 

- одлучује о начину рада и изврша-
вања задатака Градске управе, 

- врши и друге послове, утврђене 
законом и другим прописима. 
 

Члан 129. 
 

У случају непосредне ратне 
опасности, за време ратног стања, 
ванредног стања или ванредне ситуације, 
предлози одлука и других општих аката, 
која разматра Скупштина, могу се изнети 
на разматрање и одлучивање без прет-
ходног разматрања у надлежним радним 
телима, уколико то Скупштина одлучи. О 
овим актима Градско веће даје своје 
мишљење на самој седници Скупштине. 
 
 

Члан 130. 
 

Одборници су дужни да у случају 
непосредне ратне опасности, ратног 
стања, ванредног стања или ванредне 
ситуације, извештавају секретара Скуп-
штине о свакој промени адресе пребива-
лишта или боравишта. 

 
 
XIII ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 131. 
 

Седнице Скупштине и њених 
радних тела су јавне. 

 
Члан 132. 

  
Представници средстава јавног 

информисања имају право да присуствују 
седницама Скупштине и њених радних 
тела, ради обавештавања јавности о 
њиховом раду. 

Представницима средстава јавног 
информисања стављају се на распола-
гање предлози одлука и других аката, као 
и информациони и документациони 
материјал о питањима која разматрају 
Скупштина и њена радна тела. 

Представници средстава јавног 
информисања који присуствују седницама 
Скупштине града своје присуство 
потврђују уписом у евиденциони лист, о 
чему се стара надлежна организациона 
јединица Градске управе града Зајечара. 
 

Члан 133. 
 

Изузетно, седнице Скупштине и 
њених радних тела могу бити затворене 
за јавност, у случајевима одређеним 
Статутом, овим Пословником и другим 
актом Скупштине. 

На предлог председника, Скупшти-
на, односно радно тело Скупштине, без 
претреса, одлучује да се седница одржи 
без присуства јавности или да се само о 
појединим питањима расправља и 
одлучује без присуства јавности. 

Са седница затворених за јавност 
може се издати саопштење, које ће 
објавити средства јавног информисања. 
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Члан 134. 

 
Службено саопштење за штампу и 

друге облике информисања јавности 
саставља надлежна служба Градске 
управе, а одобрава их председник Скуп-
штине или лице које он овласти. 

Конференцију за штампу о питањи-
ма из надлежности Скупштине, могу да 
одржавају у просторијама Скупштине 
председник и заменик председник Скуп-
штине, градоначелник, председници рад-
них тела и одборници Скупштине. 
 
 

XIV ПРАВА И ДУЖНОСТИ 
ОДБОРНИКА 

 
Члан 135. 

 
Одборник је дужан да учествује у 

раду Скупштине и радног тела Скупштине 
чији је члан. 

 
Члан 136. 

 
Одборник не може бити позван на 

кривичну одговорност, притворен или 
кажњен за изражено мишљење или 
давање гласа у Скупштини. 

 
Члан 137. 

 
Председник Скупштине може да 

одобри одборнику одсуство са седнице, о 
чему обавештава Скупштину. 

 
Члан 138. 

 
Одборник има право на дневницу и 

на накнаде других трошкова за обављање 
одборничке функције, које утврђује 
Скупштина својом одлуком. 

 
Члан 139. 

 
Одборник има право да буде 

обавештен о свим питањима потребним 
за обављање функције одборника, као и 
да покреће питања из надлежности 
Скупштине. 

 
 

Члан 140. 
 

Градска управа града Зајечара 
обезбеђује, у оквиру својих задатака, 
услове за обављање функције одборника 
и, на њихово тражење: 

- пружа стручну помоћ у изради 
предлога које они подносе Скуп-
штини и помаже у вршењу других 
послова поверених од стране 
Скупштине и њених радних тела; 

- обезбеђује коришћење "Службеног 
листа града Зајечара", као и 
допунску документацију за поједи-
на питања која су на дневном реду 
Скупштине и њених радних тела; 

- даје стручна објашњења о поје-
диним проблемима на које се наи-
лази у току рада Скупштине и 
њених радних тела; 

- стара се о обезбеђивању техничких 
услова за њихов рад и врши 
канцеларијске и друге послове за 
њихове потребе. 

 
Члан 141. 

 

Одборнику се, после извршене 
потврде мандата, издаје посебна 
легитимација, чија се садржина, облик и 
начин издавања, као и евиденција о њима 
утврђују посебном одлуком Скупштине. 
 

Члан 142. 
 

           Административно-техничке,стручне 
и друге послове за потребе Скупштине 
града, њених одбора и комисија, одбор-
ника и одборничких група врши надлежна 
организациона јединица Градске управе 
града Зајечара. 

 

 

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 143. 
 

Даном ступања на снагу овог 
Пословника, престајu да важe Пословник 
Скупштине града Зајечара ("Службени 
лист " број 1/08,13/09, 9/11, 30/17, 43/17 и 
19/18) и Одлука о начину праћења и 
извештавања са седница Скупштине 
града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“ бр. 29/2013). 
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Даном ступања на снагу овог 

Пословника престаје мандат председнику, 

заменику председника и члановима  

Одбора за комуналне делатности, Одбора 

за друштвене делатности, Одбора за 

приватно предузетништво, Одбора за 

развој пољопривреде и села, Одбора за 

омладину и спорт, Одбора за администра-

тивнa питања, Комисије за Статут града 

Зајечара, Комисије за заштиту и унапре-

ђивање животне средине, Комисије за 

буџет и финансије, Комисије за избор и 

именовања, награде и признања. Коми-

сије за предлагање назива улица, тргова, 

школа,  институција и  установа и других 

делова насељених места. Председник, за-

меник председника и чланови наведених 

радних тела остају на дужности и 

обављају послове из своје надлежности 

до избора председника, заменика 

председника и чланова сталних радних 

тела у складу са овим Пословником. 

 

Члан 144. 

 

Овај Пословник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу“ града Зајечара. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

I број: 110-2/2019 

У Зајечару, 15. март 2019. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 
 
      
     

       
      

  
 
 
 
 
 
 
 

 На основу члана 40. став 1.тачка 6. 
и члана 100. став 3. Статута Града Заје-
чара („Службени лист Града Зајечара“, бр. 
4/2019), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 15.03.2019.године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ЈАВНИМ РАСПРАВАМА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет одлуке 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком ближе се уређују 
начин и поступак организовања и спрово-
ђења јавне расправе у поступку доноше-
ња прописа и других oпштих аката, 
односно планских докумената из надлеж-
ности Града Зајечара (у даљем тексту: 
Град). 
 

Појам јавне расправе 
 

Члан 2. 
 

 Јавна расправа представља скуп 
различитих активности, предузетих у уна-
пред предвиђеном временском оквиру, у 
циљу прибављања предлога и ставова 
грађана у поступку припреме одређеног 
акта. 
 Јавна расправа спроводи се о на-
црту акта (статута, одлуке, плана и другог 
акта у припреми), ако овом одлуком није 
другачије предвиђено, а може се спровес-
ти и раније на предлог Одељења Градске 
управе надлежног за припрему  нацрта 
акта који је предмет јавне расправе. 
 Јавна расправа подразумева при-
бављање предлога, сугестија и мишљења 
грађана и осталих учесника у јавној рас-
прави у писаној или електронској форми, 
а може се организовати и отворени саста-
нак представника надлежних органа Гра-
да, односно јавних служби са заинтере-
сованим грађанима, представницима 
удружења грађана и средстава јавног оба-
вештавања  (у даљем тексту: отворени 
састанак). 
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 Јавну расправу организује Одеље-
ње Градске управе надлежно за припрему  
нацрта акта који је предмет јавне распра-
ве. Одређује начин спровођења, место и 
време трајања јавне расправе, осим ако је 
законом, овим статутом или другим актом 
одређено да јавну расправу спроводи 
други орган, односно служба. 
 Отворени састанак се организује у 
седишту Града, а изузетно се може орга-
низовати и ван седишта, на предлог Оде-
љења Градске управе надлежног за при-
прему нацрта акта који је предмет јавне 
расправе. 
 О питањима која су од значаја за 
целу заједницу, јавна расправа се 
организује за целу територију Града, а у 
случају да се јавна расправа спроводи о 
питању од интереса за грађане са дела 
територије или за одређену категорију 
грађана, јавна расправа се може 
организовати само за тај део, односно у 
оквиру  те категорије грађана. 
 
Време трајања јавне расправе 

 
Члан 3. 

 
 Јавна расправа траје најмање 15 
дана. 
 Време трајања јавне расправе 
утврђује Одељење надлежно за њено 
огранизовање и спровођење. 
 

Објављивање отпочињања рада на 
припреми прописа 

 
Члан 4. 

 
 Градска управа Града Зајечара 
дужна је да на интернет презентацији Гра-
да или на други примерен начин обавести 
јавност да је отпочео рад на припреми 
прописа који доноси Скупштина града. 
 
Врсте јавних расправа 

 
Члан 5. 

 
 Јавна расправа може бити: обавез-
на јавна расправа и јавна расправа на ос-
нову предлога, односно захтева (у даљем 
тексту: факултативна јавна расправа). 

 Обавезна јавна расправа је јавна 
расправа која се обавезно спроводи у пос-
тупку припреме аката утврђених овом 
Одлуком у складу са законом, односно 
Статутом. 
 Факултативна јавна расправа је 
јавна расправа која се може спровести у 
поступку доношења других општих аката 
из надлежности Скупштине града, под 
условима и по поступку предвиђеном 
овом Одлуком, у складу са Статутом. 
 
 
II ОБАВЕЗНА ЈАВНА РАСПРАВА 
 

Када се спроводи обавезна јавна 
расправа 

 
Члан 6. 

 
 Јавна расправа обавезно се 
организује и спроводи: 
 
1. у поступку припреме Статута; 
2. у поступку припреме буџетa Града (у 

делу планирања инвестиција); 
3. у поступку припреме стратешких 

планова развоја; 
4. у поступку утврђивања стопа изворних 

прихода Града; 
5. у поступку припреме просторних и 

урбанистичких планова; 
6. у другим случајевима предвиђеним 

законом и Статутом. 
 
 Одељење Градске управе 
надлежно за припрему прописа и другог 
акта из става 1. овог члана дужно је да 
поред обавештења из члана 4. ове 
Одлуке објављује и информације и 
податке, односно повезана  документа од 
значаја за припрему прописа и другог акта 
из става 1. овог члана, ако је то 
предвиђено овом Одлуком. 
 
Организовање и спровођење обавезне 

јавне расправе 
 

Члан 7. 
 
 Обавезну јавну расправу органи-
зује Одељење Градске управе надлежно 
за припрему  нацрта акта који је предмет 
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јавне расправе, осим ако није одређено 
да јавну расправу спроводи други орган, 
односно служба. 
 Обавезна јавна расправа спроводи 

се на начин и по поступку прописаном 

овом Одлуком за јавну расправу о нацрту 

општег акта, ако овом Одлуком није 

другачије предвиђено. 

 

1. Јавна расправа у поступку 

припреме Статута 

Члан 8. 

 

 Ако Скупштина града одлучи да се 

приступи доношењу или промени Статута 

града, истим актом одређује Комисију за 

израду нацрта статута, односно одлуке о 

промени Статута града, одређује њене 

задатке и рок за израду нацрта. 

 Комисија из претходног става, 

дужна је да уз обавештење из члана 4. 

ове Одлуке објави и основне информа-

ције о планираним решењима која ће бити 

предложена. 

 У поступку доношења новог или 

промене постојећег Статута, јавна 

расправа се спроводи о нацрту Статута, 

односно нацрту одлуке о промени Статута 

који утврђује Градско веће Града 

Зајечара,на начин и у року који одреди 

Градско веће Града Зајечара.       

        

2. Јавна расправа у поступку 

припреме буџета 

   

Када се спроводи јавна расправа 

 

Члан 9. 

 

 У поступку припреме буџета, јавна 

расправа се спроводи о нацрту плана   

јавних инвестиција. 

 
 
 
 

Јавна расправа о нацрту плана јавних 

инвестиција 

 

Члан 10 

 

 Директни корисник буџета, као 

овлашћени предлагач капиталног пројекта 

у смислу закона и другог прописа којим се 

уређује поступак припреме буџета, може 

одлучити да о предлозима идеја за 

капиталне пројекте из своје надлежности, 

консултује грађане путем јавне анкете, 

односно другог облика консултовања. 

 Уз позив за спровођење јавне 

расправе, поред образложеног нацрта 

плана објављују се и информације о 

резултатима консултација уколико су 

претходно спроведене у складу са ставом 

1. овог члана. 

 Приликом утврђивања предлога 

капиталних пројеката за укључивање у 

предлог финансијског плана и ревидирани 

план јавних инвестиција, директни 

корисник буџета, односно Одељење 

надлежно за финансије и Градско веће, 

водиће рачуна о предлозима и 

сугестијама датим у јавној расправи. 

 

3. Јавна расправа у поступку 

припреме планских докумената Града 

Када се спроводи јавна расправа 

 

Члан 11. 

 

 Јавна расправа се спроводи у 

поступку припреме: 

 

1. Плана развоја Града 

2. Других стратешких планских 

докумената, односно докумената 

јавне политике (стратегија, програм, 

концепт политике и акциони план). 
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Јавна расправа у припреми Плана 
развоја 
 

Члан 12. 
 
 Јавна расправа у припреми Плана 
развоја Града спроводи се по поступку 
прописаном посебном одлуком Скупшти-
не града којом се ближе одређује садр-
жина и поступак доношења Плана развоја 
Града, у складу са прописом Владе РС 
којим се утврђују обавезни елементи 
плана развоја. 
 

           Јавна расправа у припреми 
стратешких планских докумената,              

односно докумената јавне политике 
 

Члан 13. 
. 
 Јавна расправа у припреми 
стратешких планских докумената, односно  
докумената јавне политике спроводи се у 
складу са законом који уређује плански 
 
систем и подзаконским актом Владе РС 
којим се,између осталог, ближе уређује и 
спровођење јавне расправе о наведеним 
документима. 
 

4. Јавна расправа у поступку 

утврђивања стопа изворних прихода 

Када се спроводи јавна расправа 
 

Члан 14. 
 
 У поступку утврђивања стопа 
изворних прихода, јавна расправа се 
организује о нацртима: 
          - одлука којима се утврђују стопе 
изворних прихода, 
        - одлука којима се уређују начин и 
мерила за одређивање висине локалних 
такса и накнада. 
 Јавна расправа може се, на образ-
ложени предлог Одељења Градске управе 
надлежног за припрему и утврђивање 
нацрта, спроводити истовремено о свим 
одлукама из става 1. овог члана. 
 

5. Јавна расправа у поступку 

припреме просторних и урбанис-

тичких планова 

Јавна расправа о нацрту одлуке о 
изради плана 

 
Члан 15. 

 
 У поступку припреме просторних и 
урбанистичких планова из надлежности 
Града, јавна расправа се спроводи о 
нацрту одлуке о изради плана. 
 Уз јавни позив за спровођење јавне 
расправе, поред образложеног нацрта 
одлуке о изради плана који садржи све 
елементе прописане законом и другим 
прописом којим се уређује поступак 
израде и доношења планског документа, 
објављује се и мишљење органа 
надлежног за заштиту животне средине о 
потреби израде стратешке процене 
утицаја на животну средину. 
 

Учешће јавности после доношења 
одлуке о изради планског документа 

 
Члан 16. 

 
 Учешће јавности у току раног 
јавног увида, јавног увида у нацрт плана и 
јавне презентације плана, остварује су по 
одредбама закона и другог прописа којим 
се уређује поступак израде и доношења 
просторног и урбанистичког плана. 
 
 
III ФАКУЛТАТИВНА ЈАВНА РАСПРАВА 
 
Када се спроводи факултативна јавна 

расправа 
 

Члан 17. 
 

 Јавна расправа може се спровести 
у поступку доношења других општих аката 
из надлежности Скупштине Града, на 
основу захтева предлагача општег акта, 
једне трећине одборника или предлога 
100 грађана. 
 Захтев, односно предлог из става 1. 
овог члана подноси се у писаном облику и 
мора бити образложен. 
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 Захтев, односно предлог садржи: 
назив акта за који се јавна расправа 
захтева, односно предлаже, а може садр-
жати и предлог учесника у јавној расправи 
којима се посебан позив доставља, 
назначење времена и начина одржавања 
јавне расправе и друге податке значајне 
за одржавање предметне јавне расправе.   
 Предлог грађана за спровођење 
јавне расправе је пуноважан ако га својим 
потписима подржи најмање 100 грађана 
са бирачким правом на територији Града. 
 Прикупљање потписа грађана за 
спровођење јавне расправе из става 4. 
овог члана, спроводи се у складу са про-
писима који уређују грађанску иницијативу. 
 
Одлучивање о оправданости захтева, 

односно предлога за спровођење 
факултативне јавне расправе 

 
Члан 18. 

 

 Радно тело скупштине Града у 
чијем су делокругу питања која се уређују 
општим актом, одлучује по примљеном 
захтеву, односно предлогу грађана из 
члана 19. ове Одлуке, у року од 10 дана 
од дана достављања предлога. 
 Седници радног тела има право да 
присуствује представник подносиоца 
захтева, односно предлога, уколико је 
наведен као представник и уколико су 
наведени његови подаци.  
 Уколико надлежно радно тело 
прихвати захтев, односно предлог из 
става 1. овог члана, Одељење Градске 
управе надлежно за припрему акта је 
дужно да организује јавну расправу, по 
правилу, на начин и у време које је у тим 
поднесцима предложено. 
 
 
IV  ОРГАНИЗОВАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ  ОПШТЕГ 

АКТА 
 

Покретање поступка јавне расправе 
 

Члан 19. 
 
 Одељење Градске управе надлеж-
но за израду нацрта акта организује јавну 
расправу, одређује начин спровођења, 

место и време трајања јавне расправе, 
осим ако је законом, овим статутом или 
другим актом одређено да јавну расправу 
спроводи други орган, односно служба. 
 Одељење Градске управе надлеж-
но за израду нацрта акта упућује јавни 
позив грађанима, удружењима, стручној и 
осталој јавности, за учешће у јавној 
расправи. 
 Одељење из претходног става, 
може доставити посебан позив за учешће 
на јавној расправи одређеним поједин-
цима, представницима органа, организа-
цијама и удружењима за које сматра да су 
заинтересовани за акт који се разматра. 
 Јавни позив за учешће на јавној 
расправи, објављује се на интернет 
презентацији Града или на други погодан 
начин. 
 Уз јавни позив обавезно се 
објављује нацрт акта који је предмет јавне 
расправе са образложењем и прилозима. 
 Од дана објављивања јавног 
позива до дана почетка одржавања јавне 
расправе на може проћи мање од пет 
дана. 

 
Извештај о спроведеној јавној 

расправи 
 

Члан 20. 
 
 О спроведеној јавној расправи са-
чињава се извештај који садржи податке о: 
 
- месту и времену одржане јавне 

расправе, 
- активностима које су спроведене 

током јавне расправе (округли столови, 
трибине, презентације и слично), 

- овлашћеним представницима органа 
Града који су учествовали на јавној 
расправи, 

- броју и структури учесника у јавној 
расправи, 

- броју и структури достављених 
предлога, сугестија, коментара, 

- предлозима који су прихваћени и 
предлозима који нису, са образло-
жењем разлога због којих нису прихва-
ћени. 
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 Извештај из става 1. oвог члана 
објављује се на интернет презентацији 
Града или на други погодан начин, у року 
од 15 дана од дана окончања јавне 
расправе. 
 

Утврђивање предлога акта после 
споведене расправе 

 
Члан 21. 

 
 Орган надлежан за утврђивање 
предлога акта о којем је спроведена јавна 
расправа, дужан је да приликом утврђи-
вања предлога акта води рачуна о сугес-
тијама и предлозима датим у јавној 
расправи. 
 Орган надлежан за утврђивање 
предлога акта о којем је спроведена јавна 
расправа, дужан је да извештај о 
спроведеној јавној расправи приложи уз 
предлог акта који се подноси доносиоцу 
акта на усвајање. 
 
 
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Примена одлуке на започете јавне 
расправе 

 
Члан 22. 

 
 Започет поступак јавне расправе 
наставиће се по одредбама ове Одлуке. 

 
Ступање на снагу 

 
Члан 23. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
I бр.011- 8/2019 
У Зајечару, 15.03.2019.године                    
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК.                                                                                                          
Стефан Занков,с.р. 

 
 

 На основу члана 10. став 5. и 
члана 40. став 1. тачка 6.Статута Града 
Зајечара (''Сл.лист града Зајечара'', бр. 
4/2019), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 15.03.2019.године, 
донела је  
  

О Д Л У К У 
о јавним признањима Града Зајечара 

 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком установљавају се 
јавна признања Града Зајечара и 
прописују поступак, услови и критеријуми 
за њихову доделу. 
 

Члан 2. 
 

 Јавна признања  Града Зајечара 
су: 
- Звање “почасни грађанин” Зајечара, 
- Годишња награда Града Зајечара, 
- Повеља. 
  
 Јавна признања додељују се, по 
правилу,  поводом Празника Града Зајеча-
ра, а уручује их градоначелник на 
пригодној свечаности. 
 Изглед јавних признања, у складу 
са овом Одлуком, утврђује градоначелник 
Зајечара посебним решењем. 
 
 

II ЗВАЊЕ “ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН” 
ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 3. 
 

 Звање “почасни грађанин” Зајечара 
додељује се појединцу, држављанину 
Републике Србије или странцу чији су рад 
и достигнућа од посебног значаја за Град 
Зајечар. 
 Звање “почасни грађанин” Зајечара 
може се доделити само лицу које нема 
пребивалиште на територији Града 
Зајечара. 
 Скупштина града одлучује о 
додељивању звања „почасни грађанин“ 
Зајечара, уз претходну сагласност минис-
тарства надлежног за послове локалне 
самоуправе. 
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Члан 4. 

 

 Звање “почасни грађанин” Зајечара 
додељује се у виду дипломе и уникатне 
плакете. 
 
 

III ГОДИШЊА НАГРАДА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 5. 
 

 Годишња награда Града Зајечара 
(у даљем тексту: Награда), додељује се 
појединцима, удружењима, клубовима, 
друштвима, месним заједницама и другим 
организацијама за постигнуте резултате у 
свим областима привредног и друштвеног 
живота у Граду, а који представљају 
значајан допринос развоју Града Зајечара 
или његовој афирмацији у земљи и 
иностранству. 
  

Члан 6.  
 

 Награда се може доделити 
физичком или правном лицу које има 
пребивалиште, односно седиште на 
територији Града Зајечара. 
 

Члан 7. 
 

 Награда се додељује поводом 
празника Града Зајечара за резултате 
остварене у претходној години.  
 Изузетно, уколико се Награда не 
додели у текућој години, могу се 
вредновати резултати остварени, не само 
у претходној години, већ у целом периоду 
који је претходио додели Награде. 
 

Члан 8. 
 

 Награда се додељује као Повеља 
"Годишња награда Града Зајечара" са 
плакетом. 
 Добитницима награде припада 
новчани износ чију висину, утврђује 
градоначелник посебним решењем. 
 Средства за награде обезбеђују се 
у буџета Града Зајечара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  ПОВЕЉА 
 

Члан 9. 
 

 Повеља се додељује младима са 
подручја Града Зајечара, као признање за 
постигнуте резултате у раду и подстрек за 
још већа залагања. 
 Добитиницима Повеље припада 
новчани износ или одговарајућа награда у 
облику који утврђује градоначелник 
посебним решењем, у приближно једнакој 
вредности, у зависности од области за 
коју је Повеља додељена. 
 
 
V  ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ 
ПРИЗНАЊА 
 

Члан 10. 
 

 Поступак за доделу јавних призна-
ња спроводи  Комисија за избор и имено-
вања, награде и признања Скупштине гра-
да Зајечара (у даљем тексту: Комисија).  

 
Члан 11. 

 
 Комисија: 
- благовремено обавештава јавност о 

начину и року подношења предлога за 
доделу јавних признања, 

- разматра поднете предлоге, 
- утврђује предлог решења о додељи-

вању јавног признања са образло-
жењем и доставља га Скупштини 
града. 

 Јавни позив за подношење предло-
га за доделу јавних признања објављује 
се на интернет презентацији Града 
Зајечара. 
 

Члан 12. 
 

 Предлог са образложењем за 
доделу јавних признања може поднети 
свако физичко или правно лице, с тим да 
предлагач и предложени не могу бити 
исто лице. 
 Начин и рок подношења предлога 
одређује Комисија. 
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Члан 13. 

 

 Градоначелник може да предложи 
доделу јавних признања на основу соп-
ствених сазнања о успесима и остваре-
њима појединаца и организација који нису 
предложени од стране предлагача из 
члана 12. ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
 

 Скупштина града, на предлог 
Комисије, доноси решење о додељивању 
јавног признања. 
 Јавна признања потписује и 
уручује градоначелник. 
 

Члан 15. 
 

 На предлог Комисије, Скупштина 
града може доделити највише пет награда 
и десет повеља. 
 

Члан 16. 
 

 Евиденцију података о добитни-
цима јавних признања води Одељење за 
опште, заједничке  и нормативно-правне 
послове Градске управе Града Зајечара. 
 
 
 VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о начину обеле-
жавања Дана Града Зајечара" ("Сл. лист 
општине Зајечар",бр. 5/08 и ''Сл.лист гра-
да Зајечара'', бр.3/08-др.одлука и 22/14). 
 

Члан 18. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Служебном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 17-2/2019 
У Зајечару, 15.03.2019. године  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 40. став 1. тачка 
35) Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 15.03.2019. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Локалног ационог плана за 

младе града Зајечара за период од 
2018. до 2022. године 

  
 

Члан 1 
 

 Усваја се Локални ациони план за 
младе града Зајечара за период од 2018. 
до 2022. године. 

  
Члан 2 

 
 Локални акциони план за младе 
града Зајечара за период од 2018. до 
2022. године, саставни је део ове  Одлуке. 
 

Члан 3 
 

 Одлуку и Локални акциони план за 
младе града Зајечара за период од 2018. 
до 2022. године као саставни део ове 
Одлуке објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“. 

 
Члан 4 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I број: 011-9/2019 
У Зајечару, 15.03.2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.         
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 На основу члана 59. став 1. и 
члана 66. став 6. и став 7. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 
број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 
101/2016  –  др. закон  и 47/2018), члана 
40. став 1. тачка 6. и члана 83. став 1. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 15. марта 
2019. године донела је 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 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, 24/2018, 
46/2018 и 4/2019), у даљем тексту: Одлука, 
члан 6. Одлуке мења се и гласи: 
 

„ Члан 6. 
 

 Градска управа: 
1) припрема прописе и друге акте које 

доноси Скупштина града,  Градона-
челник и Градско веће; 

2) извршава одлуке и друге акте Скуп-
штине града, Градоначелника и Град-
ског већа; 

3) решава у управном поступку у првом 
степену о правима и дужностима 
грађана, предузећа, установа и других 
организација у управним стварима из 
надлежности Града; 

4) обавља послове управног надзора 
над извршавањем прописа и других 
општих аката Скупштине града; 

5) извршава законе и друге прописе чије 
је извршавање поверено Граду; 

6) води законом прописане евиденције и 
стара се о њиховом одржавању; 

7) обавља стручне и административно-
техничке послове за потребе рада 
Скупштине града, Градоначелника и 
Градског већа; 

8) пружа помоћ месној заједници у обав-
љању административно-техничких и 
финансијско-материјалних послова; 

9) доставља извештај о свом раду на 
извршењу послова из надлежности 
Града и поверених послова, Градо-
начелнику, Градском већу и Скуп-
штини града, по потреби.“. 

     
Члан 2. 

 

 После члана 6. Одлуке, додају се 
два нова члана 6а. и 6б. који гласе: 
 

„Члан 6а. 
 

 Градска управа је дужна да на 
интернет презентацији Града,  односно на 
други примерен начин обавести јавност 
да је отпочео рад на припреми прописа 
које доноси Скупштина града. 

 
Члан 6б. 

 

 Градска управа поступа према пра-
вилима струке, непристрасно и политички 
неутрално и дужна је да сваком омогући 
једнаку правну заштиту у остваривању 
права, обавеза и правних интереса. 
 Градска управа дужна је да грађа-
нима омогући брзо и делотворно оствари-
вање њихових права и правних интереса. 
 Градска управа дужна је да грађа-
нима даје потребне податке и обавеш-
тења и пружа правну помоћ.  
 Градска управа дужна је да сара-
ђује са грађанима и да поштује личност и 
достојанство грађана. 
 Када органи Града решавају о 
правима, обавезама или правним интере-
сима физичког или правног лица, односно 
друге странке, Градска управа по служ-
беној дужности врши увид, прибавља и 
обрађује податке из евиденција, односно 
регистара које у складу са посебним про-
писима воде државни органи, органи 
територијалне аутономије, јединица ло-
калне самоуправе и имаоци јавних овлаш-
ћења, у складу са законом. 
 Увид, прибављање и обрада пода-
така из евиденција, односно регистара  
који се воде у електронском облику у пос-
тупку из става 5. овог члана, врши се пу-
тем информационог система који обезбе-
ђује сигурност и заштиту података о 
личности. 
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 У поступку из става 5. овог члана 
Градска управа може вршити увид, 
прибављати и обрађивати само оне 
податке који су законом или посебним 
прописом утврђени као неопходни за 
решавање о одређеном праву, обавези 
или правном интересу странке.“. 
 

Члан 3. 
 

 У члану 12а Одлуке, текст „Фонда-
ције за подстицај рађања деце, Комисије 
за разврставање деце ометене у развоју,“,  
замењује се текстом: „Буџетског фонда за 
подстицање рађања деце на територији 
града Зајечара и Интерресорне комисије,“.  

 
Члан 4. 

 
 У члану 21а. Одлуке, став 1. мења 
се и гласи: 
 У Градској управи, Градоначелник 
поставља највише 3 помоћника који 
обављају послове из појединих области 
(економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне 
средине, туризам, пољопривреда, кому-
налне делатности, развој месних зајед-
ница), као и за друге области од значаја 
за Град, одређене актом о постављењу.“. 

 
Члан 5. 

 
 После члана 23. Одлуке, додаје се 
нови члан 23а. који гласи: 
 

„Члан 23а. 
 
  Начелник за свој рад и рад 
Градске управе одговара Градском већу.“. 
 Досадашњи чланови 23а. до 23е. 
Постају чланови 23б. до 23ж. 
 

Члан 6. 
 
 У свему осталом, Одлука остаје 
непромењена. 
  

Члан 7. 
 

 Одредба из члана 4. овe Одлуке, 
којом се предвиђа да Градоначелник може 
да има највише 3 помоћника, приме-

њиваће се након спроведених избора за 
одборнике Скупштине града одржаних 
после ступања на снагу Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
4/2019). 

 
Члан 8. 

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  

 
 

 I број: 011-10/2019 
 У Зајечару, 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р. 

   

 
               На основу члана 32. став 1. тачка 
6. а у вези члана 66. став 3. и 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 
129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016- др. 
закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 
6. , члана 146. и члана 147. Статута града 
Зајечара („ Сл. лист града Зајечара“ бр. 
4/2019), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 15. марта 2019. године, 
донела је 
 
 

ОДЛУКУ О ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком уређују се: надлеж-
ност, организација, средства за рад, права 
и дужности, начин рада и одлучивања 
Градског већа, однос према Скупштини 
града и Градској управи, обављање 
стручних и других послова за потребе 
Градског већа, обавештавање о раду 
Градског већа, као и друга питања у вези 
са радом и организацијом Градског већа. 
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II НAДЛЕЖНОСТ 

 
Члан 2. 

 
 Градско веће: 
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке 

и акте које доноси Скупштина града; 
2) непосредно извршава и стара се о 

извршавању одлука и других аката 
Скупштине града; 

3) доноси одлуку о привременом финан-
сирању у случају да Скупштина града 
не донесе буџет пре почетка 
фискалне године; 

4) врши надзор над радом Градске упра-
ве, поништава или укида акте Градске 
управе који нису у сагласности са 
законом, статутом и другим општим 
актом или одлуком које доноси 
Скупштина града; 

5) решава у управном поступку у другом 
степену о правима и обавезама 
грађана, предузећа и установа и 
других организација у управним 
стварима из надлежности Града; 

6) прати реализацију програма 
пословања и врши координацију рада 
јавних предузећа чији је оснивач Град; 

7) подноси тромесечни извештај о раду 
јавних предузећа Скупштини града, 
ради даљег извештавања у складу са 
законом којим се уређује правни 
положај јавних предузећа; 

8) предлаже акта које доноси Скупштина 
града ради заштите општег интереса у 
јавном предузећу и друштву капитала 
чији је оснивач Град; 

9) одлучује решењем о употреби 
средстава сталне буџетске резерве; 

10) усваја извештаје о извршењу буџета 
Града и доставља их  Скупштини 
града; 

11) стара се о извршавању поверених 
надлежности из оквира права и 
дужности Републике; 

12) поставља и разрешава начелника 
Градске управе; 

13) доноси План одбране Града који је 
саставни део Плана одбране Репуб-
лике Србије, усклађује припреме за 
одбрану правних лица у делатностима 
из надлежности Града са Планом 
одбране Републике Србије, доноси 

одлуку о организовању и функци-
онисању цивилне заштите и јединица 
опште намене; 

14) доноси Процену угрожености и План 
заштите и спасавања у ванредним 
ситуацијама и План заштите од удеса; 

15) образује жалбену комисију; 
16) образује стручна саветодавна радна 

тела за поједине послове из своје 
надлежности; 

17) одлучује о покретању поступка при-
бављања и располагања непокрет-
ностима у јавној својини Града у 
складу са законом и прописом Града; 

18) даје сагласност за давање пословног 
простора, станова и грађевинског 
земљишта у јавној својини Града, у 
закуп или на коришћење, као и за 
утврђивање престанка наведених 
права, у складу са законом и другим 
прописима; 

19) одлучује  о отуђењу покретних ствари 
у јавној својини Града; 

20) доноси програм контроле и смањења 
популације напуштених паса и мачака, 

21) информише јавност о свом раду; 
22) доноси пословник о раду на предлог 

градоначелника; 
23) врши и друге послове, у складу са 

законом. 
  

Одлуку из тачке 3) овог члана, 
Градско веће доноси већином гласова од 
укупног броја чланова Градског већа. 
 
 

III СРЕДСТВА ЗА РАД 
 

Члан 3. 
 

        Средства за рад Градског већа 
обезбеђују се у буџету Града Зајечара. 
 
 

IV ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 4. 
 

       Градско веће чини градоначелник, 
заменик градоначелника, као и девет 
чланова Градског већа. 
          Градоначелник је председник Град-
ског већа. 
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Заменик градоначелника је члан 

Градског већа по функцији. 
Чланове Градског већа бира 

Скупштина града, на период од четири 
године, тајним гласањем, већином од 
укупног броја одборника. 

Чланови Градског већа могу бити 
на сталном раду у Граду. 
 

Члан 5. 
 

         Стручно- техничке, организационе и 
административне послове за потребе 
Градског већа, обавља надлежно Одеље-
ње Градске управе града Зајечара. 

Градско веће града Зајечара има 
секретара који се стара о обављању 
стручних послова у вези са сазивањем и 
одржавањем седница Градског већа и 
руководи административним пословима 
везаним за њихов рад. 

Секретар Градског већа помаже 
председнику Градског већа у примени 
Пословника о раду Градског већа прили-
ком одржавања седница Градског већа. 

Секретара Градског већа распоре-
ђује начелник Градске управе одговарају-
ћим решењем. 
 
 

V ПРАВА И ДУЖНОСТИ 
 

Члан 6. 
 

У вршењу својих права и дужности 
Градско веће сарађује са грађанима, 
Градском управом и другим органима 
Града, јавним предузећима и установама 
чији је оснивач Град и другим субјектима у 
пословима од значаја за Град. 
 

Члан 7. 
 

У обављању поверених послова, 
наведених у члану 2. ове Одлуке, Градско 
веће колективно ради и одлучује и 
одговара за законитост својих поступака. 

Градско веће одговара за свој рад 
на принципима колективне и индивиду-
алне одговорности Градског већа и сваког 
његовог члана. 
 
 

Члан 8. 
 

Члан Градског већа који се налази 
на сталном раду у Граду, на основу 
посебног решења градоначелника, оства-
рује права из радног односа у складу са 
законом. 
 
 

VI НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА 
 

Члан 9. 
 

Градско веће ради и одлучује о 
пословима из свог делокруга на седница-
ма. 

Градоначелник, као председник 
Градског већа, сазива седнице Градског 
већа према указаној потреби, предлаже 
дневни ред, руководи и координира радом 
Већа, председава и учествује у одлучива-
њу на седницама Већа. 

Седницу Градског већа градона-
челник сазива по сопственој иницијативи, 
на предлог председника Скупштине града 
или најмање три члана Већа. 

Позив за седницу Градског већа, са 
предлогом дневног реда и материјалом, 
доставља се члановима Већа, по правилу, 
најкасније 24 часа пре одржавања седни-
це. 

Седница Градског већа може се 
одржати ако истој присуствује већина од 
укупног броја чланова Већа. 
 

Члан 10. 
 

Градско веће одлучује јавним 
гласањем, већином гласова присутних 
чланова, изузев код утврђивања предлога 
Статута града или Одлуке о буџету, када 
је потребно да за овакав предлог гласа 
већина од укупног броја чланова Већа. 
 

Члан 11. 
 

У случају одсутности или спрече-
ности градоначелника да остварује своје 
функције у Градском већу, њега ће 
замењивати заменик градоначелника. 
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Члан 12. 

 

У вршењу послова из своје над-
лежности, Градско веће доноси одлуку о 
привременом финансирању у случају да 
Скупштина града не донесе буџет пре 
почетка фискалне године, пословник, 
правилнике, наредбе, упутства, решења и 
закључке. 

Одлука о привременом финанси-
рању се доноси у случају да Скупштина 
града не донесе буџет пре почетка 
фискалне године. 

Пословником се уређују питања од 
значаја за организацију и рад Градског 
већа. 

Правилником се разрађују поједи-
не одредбе закона, одлука и других 
прописа града ради њиховог извршавања. 

Наредбом се ради извршавања 
појединих одредаба одлука и других про-
писа наређује или забрањује поступање у 
одређеној ситуацији која има општи значај. 

Упутством се прописује начин рада 
и вршења послова органа града, 
предузећа, установа или других организа-
ција у извршавању појединих одредби, 
одлука и других прописа. 

Решењем Градско веће решава по 
жалбама против решења Градске управе 
и одлучује о другим појединачним 
питањима из своје надлежности. 
 Закључком се утврђују ставови 
Градског већа, задаци, смернице за рад 
Градске управе и заузимају ставови о 
другим питањима о којима се не одлучује 
решењем. 
 Акте Градског већа потписује пред-
седник Већа, или члан кога Градско веће 
одреди посебним актом. 
 

 Члан 13. 
 

У раду Градског већа могу учество-
вати, без права одлучивања председник, 
заменик председника и секретар Скупшти-
не, начелник и руководећи радници 
Градске управе и правобранилац града 
Зајечара. 

Седници Градског већа може при-
суствовати, по позиву, свако физичко лице 
или представник правног лица, који својим 
учешћем може допринети решавању 
питања из надлежности Градског већа. 

Члан 14. 
 

О раду на седницама Градског 
већа води се записник, који потписују 
председник Већа и записничар. 
 
 

VII ОДНОС ГРАДСКОГ ВЕЋА ПРЕМА 
СКУПШТИНИ ГРАДА  И ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ 
 

Члан 15. 
 

 У вршењу послова из своје 
надлежности, Градско веће остварује 
сталну сарадњу са Скупштином града и 
Градском управом. 
 Градско веће дужно је да редовно, 
по сопственој иницијативи или на њен 
захтев, извештава Скупштину града о 
извршавању њених одлука и других аката. 
 

Члан 16. 
 

 Градско веће може наложити 
Градској управи, у оквиру своје надлеж-
ности, да у одређеном року припреми 
анализу, информацију или извештај са 
одговарајућим предлозима, да донесе 
одређени акт или предузме радње за које 
је овлашћена. 
 

Члан 17. 
 

 У вршењу надзора над радом 
Градске управе, Градско веће поништава 
или укида акте Градске управе, који нису у 
сагласности са законом, статутом и 
другим општим актом или одлуком које 
доноси Скупштина града. 
 

Члан 18. 
 

 Градска управа дужна је да у року 
од 15 дана од дана пријема жалбе 
достави Градском већу предмете о којима 
Веће решава у другом степену. 
 
 Приликом решавања Градског већа 
у другом степену, седницама обавезно 
присуствује начелник Градске управе или 
друго овлашћено лице. 
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Члан 19. 

 
 Градска управа подноси Градском 
већу извештај о свом раду када оно то 
захтева. 
 
 
VIII ОБАВЕШТАВАЊЕ О РАДУ ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 
 

Члан 20. 
 

 Градско веће обавештава јавност о 
свом раду давањем информација сред-
ствима јавног информисања, одржавањем 
конференција за штампу и стварањем 
других услова за упознавање грађана са 
његовим радом, одлукама, закључцима и 
ставовима. 
 

Члан 21. 
 

Градско веће посебном одлуком 
одређује који се подаци и материјали 
морају чувати као тајна, односно који се 
подаци и материјали могу објавити или на 
други начин ставити на располагање 
јавности по истеку одређеног рока. 
 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 
 

 Одредба из члана 4. став 1. ове 
Одлуке којом се предвиђа да Градско 
веће чине градоначелник, заменик градо-
начелника, као и 9 чланова Градског већа, 
примењиваће се након спроведених избо-
ра за одборнике Скупштине града одржа-
них после ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 23. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о Градском већу 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
број 29/2013, 31/2013, 51/2014 и 21/2016). 
 
 
 
 
 

Члан 24. 
 

Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I бр. 011-11/2019 
У Зајечару, 15. март 2019. год. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Председник  Скупштине града Зајечара 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
На основу члана 76. став 3. и 

члана 77. Закона о приватизацији 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 83/14, 46/15, 
112/15 и 20/16-аутентично тумачење), 
члана 67. став 4. тачка 3. Закона о 
пореском поступку и пореској администра-
цији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 
80/02….30/18 и 95/2018), члана 157. став 
1. тачка 9. Закона о стечају (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 104/09… 83/14, 113/17, 
44/18 и 95/18), Закључка Владе Републике 
Србије 05 број 023-11098/2018 од 
20.11.2018. године и члана 40. став 1. 
тачка 6. Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“ број  04/2019), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 
15. марта 2019. год. доноси 

 
 

ОДЛУКУ 
о конверзији потраживања Града 
Зајечара у удео Града Зајечара у 
капиталу Друштва за превенцију 

инвалидности и радно оспособљавање 
инвалида „Заштитна радионица“д.о.о. 

Београд 
 
 

Члан 1. 
 

Даје се сагласност да се потражи-
вања главног дуга  града Зајечара, по 
основу уступљених јавних прихода према 
Друштва за превенцију инвалидности и 
радно оспособљавање инвалида 
„Заштитна радионица“ДОО из Београда 
са стањем на дан 31. маја 2018. године и 
обрачунатом каматом до дана 31.05.2018. 
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године, у укупном износу од 283.864,53 
динара конвертује у трајни  улог града 
Зајечара у капиталу Друштва за 
превенцију инвалидности и радно 
оспособљавање инвалида „Заштитна 
радионица“ДОО из Београда. 

 
Члан 2. 

 
Конверзија потраживања доспелих 

са стањем на дан 31.маја 2018.године, 
врши се у трајни улог Града Зајечара у 
капиталу Друштва за превенцију 
инвалидности и радно оспособљавање 
инвалида „Заштитна радионица“ДОО из 
Београда по основу неизмирених уступ-
љених јавних прихода и спровешће се као 
мера реализације усвојеног и право-
снажног Унапред припремњеног плана 
реорганизације привредног друштва. 

 
Члан 3. 

 
Одлуку доставити Пореској управи 

и Друштву за превенцију инвалидности и 
радно оспособљавање инвалида 
„Заштитна радионица“ДОО из Београда.  
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
I  бр.  400 - 6/2019 
У Зајечару; 15 март.2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

   

 
На основу члана 32. став 1. тачка 

6, члана 72. и 74. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС'', број 
129/2007, 83/2014 - други закон, 101/2016 
- други закон и 47/2018) и члана 40. став. 
1 тачка 6. и члана 107. и 111. Статута 
града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној, 15. марта 
2019. године, донела је 

О Д Л У К  У 
О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет уређивања 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком се уређује  образо-
вање, односно укидање или променa 
подручја месне заједнице, правни статус 
месне заједнице, имовина месне зајед-
нице, права и дужности месне заједнице, 
број чланова Савета месне заједнице, 
надлежност Савета месне заједнице, 
поступак избора чланова Савета месне 
заједнице, распуштање Савета месне 
заједнице, престанак мандата чланова 
Савета месне заједнице, финансирање 
месне заједнице, сарадња месне зајед-
нице са другим месним  заједницама, 
поступак за оцену уставности и закони-
тости аката месне заједнице, као и друга 
питања од значаја за рад и фунцио-
нисање месних заједница на територији 
Града. 
 
 

 Градске и сеоске месне заједнице 
 

Члан 2. 
 

Овом Oдлуком образују се градске 
и сеоске месне заједнице као облици 
месне самоуправе и одређују се њихова 
подручја и послови. 
 

Циљ образовања месних заједница 
 

Члан 3. 
 

 Ради задовољавања потреба и 
интереса од непосредног значаја за 
грађане са дела територије Града, у Граду 
се образују месне заједнице. 

Месна заједница се образује у 
градским насељима (кварт, четврт, рејон и 
сл.) и за једно или више села. 
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Статут месне заједнице 

 
Члан 4. 

 

 Месна заједница има свој Статут. 
Статутом Месне заједнице, у скла-

ду са законом, Статутом града и овом 
Одлуком, ближе се уређују: број чланова 
Савета месне заједнице;  поступак за 
избор председника и заменика председ-
ника Савета месне заједнице; права и 
дужности чланова Савета месне заједни-
це; надлежност и начин одлучивања 
Савета; јавност рада Савета; 
финансирање месне заједнице, као и 
друга питања од значаја за њен рад. 

Месна заједница у Статуту може 
одредити свој празник. 

 
Правни статус 

 
Члан 5. 

 
Месна заједница има својство 

правног лица у оквиру права и дужности 
утврђених законом, Статутом града и 
овом Одлуком. 

Месна заједница има рачун 
отворен код Управе за трезор. 

 
Представљање и заступање месне 

заједнице 
 

Члан 6. 
 

Председник Савета месне зајед-
нице представља и заступа месну зајед-
ницу и наредбодавац је за извршење 
финансијског плана, а у његовом одсуству 
или у случају спречености или немогућ-
ности да извршава своје обавезе, заменик 
председника Савета месне заједнице. 
 

Печат месне заједнице 
 

Члан 7. 
 

Месна заједница има свој печат. 
Печат је округлог облика, у чијој 

средини је грб Републике Србије, преч-
ника 32 мм.  Текст печата се исписује на 
српском језику, ћириличним писмом, у 
концентричним круговима око грба 
Републике Србије. 

У спољном кругу печата, изнад 
грба исписује се назив Републике Србије. 

У унутрашњем кругу, изнад грба, 
исписује се назив града и назив месне 
заједнице. 

У дну печата  исписује се седиште 
органа. 

По потреби, печат се може 
обележити редним бројем, римском 
цифром, која се ставља између грба 
Републике Србије и седишта органа. 

 
Имовина месних заједница 

 
Члан 8. 

 
Месна заједница има своју имови-

ну коју могу чинити: покретне ствари, 
новчана средства, као и права и обавезе. 

 
Месна заједница може имати 

право коришћења на непокретностима 
које су у јавној својини Града, у складу са 
законом и актима Града. 

 
Савет месне заједнице је дужан да 

имовином из става 1. и 2. овог члана 
управља, користи и располаже у складу 
са законом, одлукама и актима Града, 
овом Одлуком и Статутом месне 
заједнице. 

 
Образовање месних заједница 

 
Члан 9. 

 
На територији Града Зајечара,  

образују се следеће месне заједнице: 
 

1. Месна заједница “Тимок” - за део 
насељеног места Зајечар, са седиштем у 
Зајечару, ул. Цара Душана број 10, која 
обухвата подручје града уоквирено грани-
цом КО Вражогрнац и Зајечар до реке 
Тимок; реком Тимок до ушћа Црног и 
Белог Тимока; реком Црни Тимок до 
железничког моста на прузи Зајечар-
Неготин; пругом Зајечар-Неготин до 
железничког моста на реци Црни Тимок до 
улице Генерала Гамбете; улицом Генера-
ла Гамбете до улице Трга ослобођења; 
улицом Трга Ослобођења до улице Љуба 
Нешић; улицом Љубе Нешића путем 
првог реда Зајечар-Ниш до КО Грљан; 
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границом Зајечар-Грљан до реке Бели 
Тимок; границом насеља “Вишњар”, “Бла-
то”, “Тимок”, до ушћа Црног и Белог 
Тимока. 
 

2. Месна заједница “Краљевица” - део 
насељеног места Зајечар, са седиштем у 
Зајечару; ул. Светозара Марковића број 
23, која обухвата подручје града 
уоквирено границом КО Зајечар-Грљан од 
пута првог реда Зајечар-Ниш до КО 
Шљивар, границом КО Зајечар-Шљивар 
до тромеђе КО Зајечар, Грљан и Шљивар 
па до пута Зајечар-Шљивар; путем 
Зајечар - Шљивар поред Споменика 
Револуције до улице 7. септембар; од 
улице Народног фронта до Призренске; 
Призренском улицом, улицом Косанчићев 
венац од Призренске улице до улице 
Караџићеве; Караџићевом улицом од 
улице Косанчићев венац до улице Николе 
Пашића; улицом Николе Пашића од 
Караџићеве до улице Светозара Маркови-
ћа; улицом Љубе Нешића и путем првог 
реда Зајечар-Ниш до КО Грљан. 
 

3. Месна заједница “Карађорђев венац” 
- за део насељеног места Зајечар, са 
седиштем у Зајечару, ул. Војводе путника 
број 7а, које обухвата подручје града, 
уоквирено путем Зајечар-Шљивар; старим 
путем Зајечар-Шљивар поред споменика 
Револуције до улице 7. септембра; 
улицом 7. септембра од улице Народног 
фронта до улице Призренске; 
Призренском улицом, улицом Косанчићев 
венац од улице Призренске до Улице 
Караџићеве; улицом Караџићевом до 
железничке пруге Зајечар-Ниш; пругом 
Зајечар-Ниш до улице Краљевића Марка; 
улицом Краљевића Марка до реке Црни 
Тимок; реком Црни Тимок до КО Зајечар-
Звездан; границом насеља “Пазариште”, 
“Гњилак”, “Стајков поток” и “Оскоруша” до 
КО Лубница и Шљивар. 
 

4. Месна заједница "Никола Пашић" - за 
део насељеног места Зајечар, са 
седиштем у Зајечару, ул. Војводе Путника 
број 10, која обухвата подручје града 
уоквирено реком Тимок од границе КО 
Вражогрнац, Велики Извор и Зајечар, па 
узводно до ушћа Белог и Црног Тимока; 
реком Црни Тимок од ушћа па узводно до 

железничког моста на прузи Зајечар- 
Неготин, железничком пругом од моста 
Зајечар-Неготин до улице Генерала 
Гамбете; улицом Генерала Гамбете од 
железничке пруге Зајечар-Неготин до Трга 
ослобођења; улицом Трга ослобођења до 
улице Николе Пашића; улицом Николе 
Пашића до улице Караџићеве; Караџи-
ћевом улицом до железничке пруге Заје-
чар-Ниш; пругом Зајечар-Ниш до улице 
Краљевића Марка; улицом Краљевића 
Марка до реке Црни Тимок; реком Црни 
Тимок низводно до улице Авноја; улицом 
Авноја и надаље старим николичевским 
путем до КО Николичево. 
 

5. Месна заједница “Котлујевац” - за 
део насељеног места Зајечар, са 
седиштем у Зајечару, ул. Грмечка бб, која 
обухвата подручје града до КО Звездан 
низводно реком Црни Тимок до улице 
Авноја; улицом Авноја и надаље старим 
николичевским путем до КО Николичево; 
границом КО Зајечар, Звездан од тромеђе 
територије Града Бор, КО Зајечар и 
Звездан до реке Црни Тимок. 
 

6. Месна заједница Боровац – за 
подручје насељеног места Боровац, са 
седиштем у Боровцу.  
 

7. Месна заједница Брусник – за 
подручје насељеног места Брусник, са 
седиштем у Бруснику. 
 

8. Месна заједница Велика Јасикова – 
за подручје насељеног места Велика 
Јасикова, са седиштем у Великој 
Јасикови.   
 

9. Месна заједница Велики Извор – за 
подручје насељеног места Велики Извор, 
са седиштем у Великом Извору.   
 

10. Месна заједница Велики Јасеновац 
– за подручје насељеног места Велики 
Јасеновац, са седиштем у Великом 
Јасеновцу. 
 

11. Месна заједница Вражогрнац – за 
подручје насељеног места Вражогрнац, са 
седиштем у Вражогрнцу. 
 

12. Месна заједница Вратарница – за 
подручје насељеног места Вратарница, са 
седиштем у Вратарници. 
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13. Месна заједница Врбица – за 
подручје насељеног места Врбица, са 
седиштем у Врбици. 
 
14. Месна заједница Гамзиград – за 
подручје насељеног места Гамзиград, са             
седиштем у Гамзиграду. 
 
15. Месна заједница Гамзиградска 
Бања – за подручје насељеног места               
Гамзиградска Бања, са седиштем у 
Гамзиградској Бањи. 
 
16. Месна заједница Глоговица – за 
подручје насељеног места Глоговица, са 
седиштем у Глоговици.  
 
17. Месна заједница Горња Бела Река – 
за подручје насељеног места Горња Бела 
Река, са седиштем у Горњој Белој Реци. 
 
18. Месна заједница Градсково – за 
подручје насељеног места Градсково, са 
седиштем у Градскову. 
 
19. Месна заједница Грлиште – за 
подручје насељеног места Грлиште, са 
седиштем у Грлишту. 
 
20. Месна заједница Грљан – за подручје 
насељеног места Грљан, са седиштем у 
Грљану. 
 
21. Месна заједница Дубочане – за 
подручје насељеног места Дубочане, са 
седиштем у Дубочану. 
 
22. Месна заједница Заграђе – за 
подручје насељеног места Заграђе, са 
седиштем у Заграђу.  
 
23. Месна заједница Звездан – за 
подручје насељеног места Звездан, са 
седиштем у Звездану.  
 
24. Месна заједница Кленовац – за 
подручје насељеног места Кленовац, са 
седиштем у Кленовцу. 
 
25. Месна заједница Копривница – за 
подручје насељених места Копривница и 
Јелашница, са седиштем у Копривници. 
 

26. Месна заједница Ласово – за 
подручје насељеног места Ласово, са 
седиштем у Ласову. 
 
27. Месна заједница Леновац – за 
подручје насељеног места Леновац, са 
седиштем у Леновцу. 
 
28. Месна заједница Лесковац – за 
подручје насељеног места Лесковац, са 
седиштем у Лесковцу. 
 
29. Месна заједница Лубница – за 
подручје насељеног места Лубница, са 
седиштем у Лубници. 
 
30. Месна заједница Мали Извор – за 
подручје насељеног места Мали Извор, са 
седиштем у Малом Извору. 
 
31. Месна заједница Мала Јасикова – за 
подручје насељеног места Мала 
Јасикова, са седиштем у Малој Јасикови. 
 
32. Месна заједница Мали Јасеновац – 
за подручје насељеног места Мали 
Јасеновац, са седиштем у Малом 
Јасеновцу. 
 
33. Месна заједница Мариновац – за 
подручје насељеног места Мариновац, са 
седиштем у Мариновцу. 
 
34. Месна заједница Метриш – за 
подручје насељеног места Метриш, са 
седиштем у Метришу. 
 
35. Месна заједница Николичево – за 
подручје насељеног места Николичево, са 
седиштем у Николичеву. 
 
36. Месна заједница Планиница – за 
подручје насељеног места Планиница, са 
седиштем у Планиници. 
 
37. Месна заједница Прлита – за 
подручје насељеног места Прлита, са 
седиштем у Прлити. 
 
38. Месна заједница Рготина – за 
подручје насељеног места Рготина, са 
седиштем у Рготини. 
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39. Месна заједница Салаш – за подручје 
насељеног места Салаш, са седиштем у 
Салашу. 
 

40. Месна заједница Селачка – за 
подручје насељеног места Селачка, са 
седиштем у Селачкој. 
 
41. Месна заједница Табаковац – за 
подручје насељеног места Табаковац, са 
седиштем у Табаковцу. 
 
42. Месна заједница Трнавац – за 
подручје насељеног места Трнавац, са 
седиштем у Трнавцу. 
 
43. Месна заједница Чокоњар – за 
подручје насељеног места Чокоњар, са 
седиштем у Чокоњару. 
 
44. Месна заједница Халово – за 
подручје насељеног места Халово, са 
седиштем у Халову. 
 
45. Месна заједница Шљивар – за 
подручје насељеног места Шљивар, са 
седиштем у Шљивару. 
 
46. Месна заједница Шипиково – за 
подручје насељеног места Шипиково, са 
седиштем у Шипикову. 
 

Предлог за образовање, односно 
укидање или промену подручја месне 

заједнице 
 

Члан 10. 
 

 Предлог за образовање, односно 
укидање или промену подручја месне 
заједнице могу поднети најмање 10% 
бирача са пребивалиштем на подручју на 
које се предлог односи, најмање једна 
трећина одборника и Градско веће. 
 Предлог се подноси Скупштини 
града, на начин који је прописан 
Пословником Скупштине града. 
 Скупшитина града, уз претходно 
мишљење грађана које прибавља Градска 
управа, одлучује о образовању месне 
заједнице, подручју за које се образује, 
промени подручја и укидању месне 
заједнице и то већином гласова од 
укупног броја одборника. 

 Нова месна заједница се образује 

спајањем две или више постојећих 

месних заједница или издвајањем дела 

подручја из једне или више постојећих 

месних заједница у нову месну заједницу. 

 Месна заједница се може укинути и 

њено подручје припојити једној или више 

постојећих месних заједница. 

 Променом подручја месне 

заједнице сматра се и измена граница 

подручја уколико се извршеном изменом 

део подручја једне месне заједнице 

припаја подручју друге месне заједнице.  

 

Саветодавни референдум 

 

Члан 11. 

 

 Скупштина града, уколико сматра 

да је предлог оправдан, расписује 

саветодавни референдум за део 

територије Града на који се предлог из 

члана 10. ове одлуке односи, у року од 30 

дана од дана подношења предлога. 

На саветодавном референдуму 

грађани који имају бирачко право и 

пребивалиште на подручју за које је 

расписан саветодавни референдум, 

изјашњавају се да ли су ''за'' или ''против'' 

предлога који се предлаже. 

У одлуци о расписивању 

саветодавног референдума, Скупштина 

града ће одредити и органе за 

спровођење и утврђивање резултата 

референдума. 

 Сматра се да су грађани подржали 

предлог за образовање, односно укидање 

или промену подручја месне заједнице, 

ако се за предлог изјаснила  већина од 

оних  који су гласали. 

Приликом утврђивања предлога 

одлуке којом се образује, односно укида 

или мења подручје месне заједнице, 

Градско веће ће водити рачуна о 

резултатима спроведеног саветодавног 

референдума. 
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Мишљење Савета месне заједнице о 
промени подручја и укидању месне 

заједнице 
 

Члан 12. 
 

Овлашћени предлагач из члана 10. 
ове Одлуке је дужан да пре утврђивања 
предлога одлуке која се односи на 
промену подручја и укидања месне зајед-
нице прибави и мишљење Савета месне 
заједнице на који се предлог односи. 

Савет месне заједнице ће се 
изјаснити у року од 10 дана од дана 
достављања нацрта одлуке из става 1. 
овог члана. 

Ако се Савет месне заједнице не 
изјасни у року из става 2. овог члана, 
сматра се да је мишљење позитивно. 
 

Права и дужности месне заједнице 
 

Члан 13. 
 

 Ради задовољавања заједничких 
потреба и интереса грађана на свом 
подручју, месна заједница, има следећа 
права и дужности: 
 
- доноси програм рада, финансијски 

план и завршни рачун месне заједнице 
и програме развоја; 

- стара се о задовољавању потреба 
грађана у области: урбанизма и грађе-
ња, пољопривреде, комуналних де-
латности, путева, улица, тргова, јавног 
превоза, културе, физичке културе, 
образвања, примарне здравствене 
заштите, социјалне заштите, друштве-
не бриге о деци и омладини, јавном 
обавештавању, заштите и унапређи-
вања животне средине и другим 
областима од непосредног интереса 
за грађане; 

- спроводи хуманитарне акције на својој 
територији; 

- стара се о реализацији уведеног 
самодоприноса и увођењу новог; 

- сарађује са установама и предузећима 
ради и учествује у радњама које се 
предузимају у циљу побољшања 
услова живота у месној заједници; 

- сарађује са Градском управом и 
другим државним органима; 

- задовољава потребе и интересе у 
области цивилне заштите, организује, 
спроводи заштиту и обавља све неоп-
ходне послове у случајевима елемен-
тарних и других непогода на територи-
ји месне заједнице и ублажавања 
последица у сарадњи са надлежним 
органима града, у складу са одлукама 
органа Града. 

- организује зборове грађана, јавне 
расправе, анкете и покреће иниција-
тиве за питања од непосредног 
интереса за грађане; 

- утврђује услове коришћења пашњака 
и утрина; 

- обавља послове које јој повери Град у 
складу са законом, одлукама  и другим 
општим актима; 

- обавља и друге послове утврђене 
Статутом месне заједнице, овом 
Одлуком и другим актима. 

 
Члан 14. 

 

 Послове правне заштите имовин-
ских права и интереса месне заједнице 
врши Правобранилаштво Града. 
 У вршењу послова из става 1. овог 
члана, Правобранилаштво Града има сва 
овлашћења која припадају законском 
заступнику. 
 
 
II  ЈАВНОСТ РАДА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Јавност рада 

 
Члан 15. 

 
Рад органа месне заједнице је 

јаван. 
 Јавност рада по правилу 
обезбеђује се: 
- преко средстава јавног информисања, 

презентовањем одлука и других аката 
јавности, постављањем на огласној 
табли месне заједнице и на други 
погодан начин; 

- организовањем јавних расправа у 
складу са законом, Статутом града 
Зајечара,  одлукама органа Града и 
овом Одлуком. 
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У месним заједницама са више 

насељених места, Савет месне заједнице 
је дужан да обезбеди постављање 
огласне табле у сваком од тих места. 

 
Обавештавање путем интернет 

презентације и друштвених мрежа 
 

Члан 16. 
 

У циљу  остваривања  права  
грађана  на истинито, потпуно и благовре-
мено обавештавање  грађана  по 
питањима  од  значаја  за грађане месне 
заједнице, месна заједница може да 
отвори званичну интернет презентацију на 
којој ће објављивати  информације, 
одлуке,  извештаје  и друге акте месне 
заједнице, као и  вести  од значаја  за  
грађане  са подручја месне заједнице.   

Обавештења и вести из става 1. 
овог члана, могу се реализовати и путем 
друштвених мрежа. 

 
 

 III САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
  

Савет месне заједнице 
 

Члан 17. 
 

 Савет месне заједнице је основни 
представнички орган грађана на подручју 
месне заједнице. 
 Избори за Савет месне заједнице 
спроводе се по правилима непосредног и 
тајног гласања на основу општег и 
једнаког изборног права, у складу са овом 
Одлуком и Статутом месне заједнице. 

Сваки пословно способан грађанин 
са пребивалиштем на подручју месне 
заједнице који је навршио 18 година 
живота,  има право да бира и да буде 
биран у Савет месне заједнице. 

За члана Савета месне заједнице, 
може бити изабран пунолетан, пословно 
способан грађанин који има пребивали-
ште на територији месне заједнице у којој 
је предложен за члана Савета месне 
заједнице. 
 Председника и заменика председ-
ника Савета месне заједнице бира Савет 
из реда својих чланова, тајним гласањем, 
већином гласова од укупног броја чланова 
савета месне заједнице.  

1. Чланови Савета месне заједнице 
 
Број чланова Савета месне заједнице 

 
Члан 18. 

 
Савет месне заједнице може имати 

најмање 3, а највише 11 чланова. 
 Савет месне заједнице која има до 
100 бирача чини 3 члана, од 101 до 500 
чини 5, од 501 до 1000 чини 7, од 1001 до 
3000, чини 9, а преко 3001 чини 11 
чланова Савета месне заједнице. 

Број бирача месне заједнице 
утврђује се на основу званичних података 
надлежног органа Градске управе који 
води бирачки списак. 

Тачан број чланова Савета 
утврђује се Статутом месне заједнице, у 
складу са овом Одлуком. 
 Мандат чланова Савета месне 
заједнице траје 4 године. 
 

Територијални принцип 
 

Члан 19. 
 

Чланови Савета месне заједнице 
бирају се по територијалном принципу. 
 

Примена територијалног принципа 
 

Члан 20. 
 

У сеоским месним заједницама 
које су основане за једно село и у 
градским месним заједницама избор 
чланова Савета месне заједнице врши се 
по правилу тако што се утврђује 
јединствена изборна листа кандидата за 
цело подручје месне заједнице. 

 
 

2.  Расписивање избора 
 

Председник Скупштине града 
 

Члан 21. 
 

 Изборе за Савет месне заједнице 
расписује председник Скупштине града. 
 Избор члана Савета месне 
заједнице обавља се у месној заједници 
као изборној јединици. 
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 Рокови за расписивање избора 

 
Члан 22. 

 
Избори за чланове Савета месне 

заједнице морају се спровести најкасније 
30 дана пре краја мандата чланова Саве-
та месне заједнице којима истиче мандат. 

Од дана расписивања избора до 
дана одржавања избора не може протећи 
мање од 30 ни више од 45 дана. 

Ако се избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају у исто време 
када и  избори за народне посланике, 
односно избори за председника Републи-
ке Србије, председник Скупштине града 
мора прибавити сагласност Републичке 
изборне комисије о ангажовању бирачких 
одбора и за изборе за Савет месне 
заједнице. 

Уколико председник Скупштине 
града не добије тражену сагласност 
најкасније 15 дана пре дана одржавања 
избора, формирају се бирачки одбори за 
чланове Савета месне заједнице. 

Одлуком о расписивању избора 
одређује се дан, место и време одржа-
вања избора за чланове Савета месне 
заједнице, као и дан од када почињу тећи 
рокови за вршење изборних радњи. 

Одлука о расписивању избора се 
објављује у службеном гласилу Града, на 
огласним местима у месној заједници, а 
може се објавити и преко средстава јавног 
информисања. 

 
Право предлагања кандидата за члана 

Савета месне заједнице 
 

Члан 23. 
 

Кандидате за чланове Савета 
месне заједнице могу предлагати регис-
троване политичке странке, коалиције 
политичких странака, као и групе грађана. 

Коалиције политичких странака и 
групе грађана, уз своје предлоге достав-
љају и оверене споразуме у којима одре-
ђују назив коалиције, односно групе 
грађана. 

Групу грађана образује најмање 
десет грађана са подручја месне 
заједнице у којој се одржавају избори.  

Члан 24. 
 

 Кандидатуру из претходног члана 
за сваког кандидата, својим потписима 
морају да подрже најмање десет бирача, 
односно грађана у месној заједници. 
 Предлагачи из става 1. овог члана 
могу да предложе највише онолико канди-
дата колико се бира у Савет месне 
заједнице. 
 Бирачи, односно грађани који 
својим потписом подржавају кандидатуру 
и кандидат за члана Савета месне 
заједнице, морају имати бирачко право и 
пребивалиште на подручју месне 
заједнице у којој се одржавају избори. 
 Бирач, односно грађанин може 
потписати предлог само за једног 
кандидата. 

 
 IV СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
 

Члан 25. 
 

Изборе за чланове Савета месне 
заједнице спроводе: Комисија за спрово-
ђење избора за чланове Савета месних 
заједница, бирачки одбори  и Другостепе-
на комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница. 

Органи за спровођење избора су 
самостални и независни у раду и раде на 
основу закона и прописа донетих на 
основу закона, Статута града, одредаба 
ове Одлуке и Статута месне заједнице. 

За свој рад органи за спровођење 
избора одговарају органу који их је 
именовао. 

Сви органи и организације Града, 
дужни су да пружају помоћ органима за 
спровођење избора и да достављају 
податке који су им потребни за рад. 
 
      Комисија за спровођење избора за 

чланове Савета месних заједница 
 

Члан 26. 
 

Комисија за спровођење избора за 
чланове Савета месних заједница (у 
даљем тексту: Комисија) обавља послове 
који су одређени овом Одлуком и 
Статутом града. 
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Састав Комисије за спровођење избора 

за чланове Савета месних заједница 
 

Члан 27. 
 

Комисију чине председник и 
најмање шест чланова које именује 
Скупштина града, на предлог одборничких 
група у Скупштини града, сразмерно броју 
чланова одборничких група у Скупштини 
града. 
 Ниједна политичка странка или 
коалиција не може имати више од 
половине чланова Комисије. 

Комисија има секретара кога 
именује Скупштина града и који учествује 
у раду Комисије без права одлучивања. 

Председник, чланови и секретар 
Комисије имају заменике. 

Чланови Комисије именују се на 
период од 4 године. 

За председника, заменика 
председника, секретара и заменика 
секретара Комисије именују се лица која 
морају да имају стечено високо 
образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, са најмање три 
година радног искуства у струци. 

Комисија спроводи изборе за 
чланове Савета месне заједнице искљу-
чиво у сталном саставу. 

Чланови Комисије и њихови 
заменици могу бити грађани који имају 
изборно право, као и пребивалиште на 
територији Града. 

 
Задаци и овлашћења Комисије 

 
Члан 28. 

 
Комисија приликом спровођења избора за 
Савет месне заједнице: 
1) стара се о правилности спровођења 

избора за чланове Савета месне 
заједнице; 

2) одређује бирачка места; 
3) одређује бирачке одборе и именује 

њихове чланове; 
4) даје упутства бирачким одборима у 

погледу спровођења поступка избора 
за чланове савета месне заједнице; 

5) прописује обрасце и организује техни-
чке припреме за спровођење избора; 

6) утврђује да ли су предлози кандидата 
прописно сачињени и поднети; 

7) утврђује и оглашава листе кандидата 
за сваку месну заједницу; 

8) утврђује облик и изглед гласачких лис-
тића, број гласачких листића за 
бирачка места и записнички их предаје 
бирачким одборима; 

9) одлучује о приговорима поднетим у 
поступку избора за чланове Савета 
месне заједнице; 

10) утврђује и објављује коначне 
резултате избора за чланове Савета 
месне заједнице. 

 

Бирачки одбори 
 

Члан 29. 
 

Бирачки одбор чине председник и 
два члана. 

Председник и чланови бирачког 
одбора имају заменике. 

Бирачки одмор именује Комисија 
најкасније десет дана пре дана одређеног 
за одржавање избора. 

Чланови бирачког одбора и њихови 
заменици могу бити само пословно 
способни грађани који имају изборно 
право, као и пребивалиште на подручју 
месне заједнице. 

Члановима бирачких одбора и 
њиховим заменицима престаје чланство у 
бирачком одбору кад прихвате кандида-
туру за члана Савета месне заједнице, 
као и  именовањем за члана Комисије или 
Другостепене комисије. 

 
Предлагање чланова бирачког одбора 

 
Члан 30. 

 

 Председници бирачких одбора, за-
меници председника, чланови и заменици 
чланова бирачких одбора именују се на 
предлог одборничких група у Скупштини 
града, по принципу сразмерности. 
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 Надлежност бирачког одбора 

 
Члан 31. 

 
Бирачки одбор непосредно спрово-

ди гласање, обезбеђује правилност и тај-
ност гласања, утврђује резултате гласања 
на бирачком месту и обавља друге 
послове у складу са Статутом града и 
овом Одлуком. 

Бирачки одбор се стара о 
одржавању реда на бирачком месту за 
време гласања. 

Ближа правила о раду бирачких 
одбора утврђује Комисија. 

 
Ограничења у именовању чланова 

бирачког одбора 
 

Члан 32. 
 

Исто лице не може истовремено да 
буде члан две бирачка одбора. 

Чланови бирачког одбора и њихови 
заменици имају мандат само за расписа-
не  изборе за члана Савета месне зајед-
нице. 

Чланови и заменици чланова 
Комисије, бирачког одбора и Другостепе-
не  комисије, унутар тих органа, не могу 
бити лица која су међусобно сродници по 
правој линији без обзира на степен 
сродства, у побочној закључно са трећим 
степеном сродства, а у тазбинском срод-
ству закључно са другим степеном 
сродства, као ни брачни другови и лица 
која су у међусобном односу усвојиоца и 
усвојеника, односно стараоца и 
штићеника.  

Ако је бирачки одбор састављен 
супротно одредби става 3. овог члана, 
бирачки одбор се распушта, а избори, 
односно гласање се понавља. 

Заменици чланова бирачких одбо-
ра имају иста права и одговорности као и 
чланови које замењују. 

Право гласа у бирачком одбору 
има само члан, а у његовом одсуству, 
заменик. 
 

 
 
 

Замена члана бирачког одбора 
 

Члан 33. 
 

     Замену члана бирачког одбора врши 
Комисија најкасније 24 часа пре дана 
одржавања избора. 

Приликом именовања и замене 
чланова бирачког одбора, Комисија ће по 
службеној дужности водити рачуна о 
ограничењима из члана 32. став 3. oве 
Одлуке. 
 
Другостепена комисија за спровођење 

избора за чланове Савета месних 
заједница 

 
Члан 34. 

 
 Другостепена комисија за спрово-
ђење избора за чланове Савета месних 
заједница (у даљем тексту: Другостепена 
комисија) је орган за спровођење избора 
који у другом степену одлучује о жалбама 
поводом приговора на одлуке Комисије. 
 Другостепену комисију именује 
Скупштина града.  
 Другостепену комисију чине пред-
седник и најмање два члана. 
 Другостепена комисија има 
секретара кога именује Скупштина града и 
који учествује у раду Комисије без права 
одлучивања. 
 Председник, чланови Другостепене  
комисије и њен секретар имају заменике. 
 Председник, заменик председника, 
секретар и заменик секретара Друго-
степене  комисије морају да имају стечено 
високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјали-
стичким студијама на факултету, са 
најмање пет година радног искуства у 
струци.  
 Председник, чланови Другостепене 
комисије и секретар, именују се на четири 
године и могу поново да буду именовани. 
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Другостепена комисија се именује 

истовремено када и Комисија. 
 

Рад  Другостепене  комисије 
 

Члан 35. 
 

Другостепена  комисија одлучује 
већином гласова од укупног броја 
чланова. 

 
Стручна административна и техничка 

помоћ 
 

Члан 36. 
 

Градска управа је дужна да пружи 
неопходну стручну, административну и 
техничку помоћ при обављању послова за 
потребе Комисије, Другостепене комисије 
и бирачких одбора. 

 
 

V ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ КАНДИДАТА 
 

Рок за подношење пријаве кандидата 
 

Члан 37. 
 

 Предлог за члана Савета месне 
заједнице са изјавом предложеног канди-
дата да прихвата кандидатуру, доставља 
се Комисији, на посебном обрасцу, који 
обезбеђује Комисија, најкасније 15 дана 
пре одржавања избора. 
 

Садржина предлога кандидата 
 

Члан 38. 
 

          Предлог се подноси на обрасцу који 
прописује Комисија у писменој форми. 

 
Образац предлога кандидата 

 
Члан 39. 

 
           Предлагач подноси предлог на 
посебном обрасцу који садржи:  

1. назив предлагача; 
2. име и презиме кандидата, ЈМБГ, 

занимање, пребивалиште и адресу 
становања. 

         Уз предлог кандидат за члана 
Савета месне заједнице,  прилаже се: 
1. Овлашћење лица да поднесе предлог 

кандидата, 
2. Изјава кандидата о прихватању канди-

датуре, 
3. Образац за прикупљање потписа би-

рача који подржавају Предлог канди-
дата за члана Савета месне заједнице 
са овереним Изјавама бирача, 

4. Потврду о пребивалишту, 
5. Споразум коалиције политичких 

странака или групе грађана (када је 
предлагач кандидата). 

  
         Предлог садржи напомену да канди-
дат за члана Савета месне заједнице 
може да буде само грађанин са бирачким 
правом и пребивалиштем на подручју те 
месне заједнице. 
 Бирачко право за сваког  кандида-
та утврђује Градска управа града 
Зајечара, по службеној дужности. 
 

Члан 40. 
 

 Комисија утврђује да ли је предлог 
благовремено поднет и да ли је правилно 
сачињен. 
 Уколико утврди недостатке, Коми-
сија позива предлагача да утврђене недо-
статке отклони. 
 Уколико се предлагач не одазове 
позиву или не отклони утврђене недоста-
тке, Комисија га обавештава да пред-
ложеног кандидата неће уврстити на 
листу кандидата. 

 
Члан 41. 

 
 Када Комисија утврди да је 
предлог кандидата поднет благовремено, 
да је правилно сачињен, односно да су 
недостаци отклоњени, обавестиће о томе 
предлагача. 
 Комисија ће, најкасније пет дана 
по истеку рока за предлагање кандидата, 
саставити листу кандидата за сваку месну 
заједницу на коју ће уврстити све кан-
дидате за чланове Савета месне зајед-
нице по редоследу потврђивања пред-
лога. 
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 На листи кандидата, уз лично име 
кандидата, обавезно се наводи назив 
предлагача. 

 Листа кандидата се јавно оглаша-
ва на огласним местима у месној зајед-
ници, у  службеном гласилу Града  и у 
просторији која је одређена за гласање. 
 

Члан 42. 
 

 Када Комисија утврди да предлог 
кандидата није поднет благовремено, 
донеће одлуку о одбацивању предлога. 
 Када Комисија утврди да  предлог 
кандидата садржи недостатке који 
онемогућују његово проглашење, донеће, 
у року од 24 часа од пријема предлога 
кандидата, закључак којим се подносиоцу 
предлога налаже да, најкасније у року од 
48 часова од часа достављања закључка, 
отклони те недостатке. У закључку се 
подносиоцу пријаве указује на начин 
отклањања недостатака. 
 Када Комисија утврди да предлог 
кандидата садржи недостатке, односно 
ако утврди да недостаци нису отклоњени, 
или нису отклоњени у прописаном року, 
донеће у наредних 48 часова одлуку о 
одбијању проглашења предлога кандида-
та. 
 

Члан 43. 
 

           Предлагач може повући предлог 
најкасније до дана утврђивања листе 
кандидата за чланове Савета месне 
заједнице. 
 

Обустављање поступка избора  
 

Члан 44. 
 

 У случају да се за изборе за 
чланове Савета месне заједнице предло-
жи мање кандидата од броја чланова 
Савета месне заједнице који се бира или 
једнак број, Kомисија доноси одлуку о 
обустављању поступка избора чланова за 
Савет месне заједнице. 
           Када протекне рок за изјављивање 
приговора на одлуку о обустављању 
поступка из става 1. овог члана, Kомисија 
о томе обавештава председника Скупшти-
не града. 

 Након протека рока из става 2. 
овог члана, Комисија доноси одлуку да 
сва лица са утврђене листе кандидата за 
ту месну заједницу, постају чланови 
Савета месне заједнице. 
 
 

VI БИРАЧКА МЕСТА 
 

Надлежност за одређивање бирачких 
места 

 
Члан 45. 

 

 Kомисија својим актом одређује 
бирачка места на којима ће се гласати на 
изборима најкасније 20 дана пре дана 
одржавања избора и оглашава га у 
службеном гласилу Града и на огласној 
табли месне заједнице. 
           Комисија одређује бирачка места у 
сарадњи са Градском управом. 
 Ако се избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају у исто време 
када и  избори за народне посланике, 
односно избори за председника Репуб-
лике Србије, избори за чланове Савета 
месне заједнице одржавају се на бирач-
ким местима које је одредила Републичка 
изборна комисија, у складу са саглас-
ношћу из члана 22. ове Oдлуке. 
  

Начин одређивања бирачких места 
 

Члан 46. 
 

            Бирачко место одређује се за 
гласање најмање 100, а највише 2.500 
бирача. 
            У изузетним случајевима, може се 
одредити бирачко место и за гласање 
мање од 100 бирача, ако би, због прос-
торне удаљености или неповољног геог-
рафског положаја, бирачима гласање на 
другом бирачком месту било знатно 
отежано.  
 Бирачко место може да обухвати 
подручје дела насељеног места, једног 
или више насељених места. 
         За свако бирачко место одређује се: 
број бирачког места, назив бирачког 
места, адреса бирачког места и подручје с 
којег гласају бирачи на том бирачком 
месту. 
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 За бирачка места се, по правилу, 
одређују просторије у јавној својини 
Града, а само изузетно и просторије у 
приватној својини. 
          Бирачко место не може да буде у 
објекту у власништву кандидата за члана 
Савета месне заједнице или члана 
његове породице. 
         О уређивању бирачких места стара 
се Градска управа. 
 

Упис и промене у бирачком списку 
 

Члан 47. 
 

         Градска управа која је надлежна за 
ажурирање дела бирачког списка, врши 
упис бирача који нису уписани у бирачки 
списак, као и промену података у 
бирачком списку, све до његовог 
закључења, односно најкасније 5 дана 
пре дана одржавања избора. 
 

Гласање бирача 
 

Члан 48. 
 

 Избор чланова Савета месне 
заједнице врши се тајним гласањем, на 
гласачком листићу према редоследу 
кандидата утврђеном на листи кандидата. 
 Гласачки листић припрема и 
оверава својим печатом Комисија. 
 Гласачки листић штампа се у 
оноликом броју колико има грађана 
уписаних у бирачки списак који припрема 
и закључује Комисија. 
  

Члан 49. 
 

 Гласање се врши заокруживањем 
редног броја испред имена кандидата. 
 Грађанин гласа за онолико 
кандидата колико се бира у Савет месне 
заједнице. 
 

Члан 50. 
 

 Одмах по затварању бирачког 
места, бирачки одбор утврђује резултате 
гласања. 
 Бирачки одбор води записник о 
току гласања и утврђивању резултата 
гласања на обрасцу који прописује 
Комисија. 

Члан  51. 
 

 Приликом утврђивања резултата 
гласања, неважећи су они листићи који 
нису попуњени, листићи на којима је 
заокружен већи број кандидата од броја 
који се бира и листићи на којима се са 
сигурношћу не може утврдити за које 
кандидате је бирач гласао. 
  

Члан 52. 
 

 За чланове Савета месне 
заједнице изабрани су кандидати који су 
добили највећи број гласова. 
 У случају да су два или више 
кандидата у месној заједници добили 
једнак број гласова, гласање за те 
кандидате се понавља у року који одреди 
Комисија. 
 

Члан 53. 
 

 Бирачки одбор, одмах по утврђи-
вању резултата гласања, јавно објављује 
резултате гласања на бирачком месту и 
доставља Записник о раду бирачког 
одбора на избору чланова Савета месне 
заједнице Комисији. 
 

Члан 54. 
 

 Ако у месној заједници има два 
или више бирачких места, резултате 
гласања за чланове Савета месне 
заједнице утврђује и објављује Комисија 
на основу Записника о раду бирачких 
одбора. 
  
Утврђивање и објављивање коначног 

броја бирача 
 

Члан 55. 
 

 Комисија утврђује и објављује у  
службеном гласилу Града коначан број 
бирача за сваку месну заједницу, као и 
број бирача по бирачким местима у 
месној заједници. 
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VII  ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ 

ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА 
 

Члан 56. 
 

           Обавештење бирачима о дану и 
времену одржавања избора, са бројем и 
адресом бирачког места на коме бирач 
гласа, врши Градска управа. 
 Обавештење из става 1. овог 
члана врши се најкасније пет дана пре 
дана одржавања избора у месној 
заједници. 
 
 

VIII ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 
 

Обезбеђивање изборног материјала 
 

Члан 57. 
 

 Изборни материјал за спровођење 
избора обезбеђују Комисија и Градска 
управа за сваки бирачки одбор у складу 
са овом Одлуком и датим упутством или 
неким другим општим актом. 
  

Употреба језика и писама 
 

Члан 58. 
 

 Текст образаца за подношење 
предлога кандидата, текст изборне листе 
кандидата, текст гласачког листића, текст 
обрасца записника о раду бирачког 
одбора и текст уверења о избору за члана 
Савета месне заједнице и други акти, 
штампају се на српском језику, 
ћириличним писмом. 
 
IX УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
 

Утврђивање резултата избора по 
месним заједницама 

 
Члан 59. 

 
 По пријему изборног материјала са 
бирачких места, Комисија у року од 48 
часова од затварања бирачких места 
доноси одлуку о резултатима избора за 
сваку месну заједницу. 

 Резултати избора се објављују у 
службеном гласилу Града, на званичној 
интернет презентацији Града и на 
огласној табли месне заједнице.  
 
 

X НАДГЛЕДАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 
СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА 

 
Домаћи и страни посматрачи 

 
Члан 60. 

 
      Заинтересована регистрована удруже-
ња чији се циљеви остварују у области 
заштите људских и мањинских права, као 
и заинтересоване међународне и стране 
организације и удружења којa желе да 
прате рад органа за спровођење избора (у 
даљем тексту: посматрачи), подносе 
пријаву Комисији најкасније пет дана пре 
дана одржавања избора, на обрасцу који 
прописује Комисија. 
 За праћење рада Комисије 
посматрачи могу да пријаве највише два 
посматрача. 
 За праћење рада појединих 
бирачких одбора посматрачи могу да 
пријаве највише једног посматрача. 
  
Овлашћење и акредитације посматрача 

 
Члан 61. 

 
 На основу констатације о испуње-
ности услова за праћење рада Комисије, 
односно бирачких одбора из члана 60. ове 
Одлуке, Комисија подносиоцу пријаве 
издаје одговарајуће овлашћење за праће-
ње рада органа за спровођење избора. 
          Трошкове праћења рада органа за 
спровођење избора сносе подносиоци 
пријаве чији посматрачи прате изборе. 
 

XI СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ИЗБОРА 

 
Члан 62. 

 
           Средства за спровођење избора 
обезбеђују се из буџета Града Зајечара и 
могу се користити се: 
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- набавку, штампање и превођење 
изборног материјала, 
- накнаде за рад чланова Комисије, 
- накнаде за рад чланова 
Другостепене комисије 
- накнаде за рад чланова бирачких 
одбора, 
- накнаде за рад запосленима у 
Градској управи који су ангажовани на 
обављању послова спровођења избора за 
чланове Савета месне заједнице, 
- набавку канцеларијског и осталог 
потрошног материјала, 
- превозничке, ПТТ и друге услуге. 
 
           Налогодавци за располагање 
средствима Комисије су председник 
Комисије, а у његовом одсуству заменик 
председника Комисије.  
 Налогодавци за располагање 
средствима Другостепене комисије су  
председник Другостепене комисије, а у 
његовом одсуству заменик председника 
Другостепене комисије. 
 
 

XII ПОНАВЉАЊЕ ГЛАСАЊА И 
ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 

 
Случајеви и рокови понављања 
гласања за члана Савета месне 

заједнице 
 

Члан 63. 
 

 Уколико два или више кандидата 
добију исти број гласова, а према броју 
добијених гласова треба да буду изабрани 
као последњи члан Савета месне 
заједнице, понавља се гласање само о 
тим кандидатима.  
 Кад се утврди да је број гласачких 
листића у гласачкој кутији већи од броја 
бирача који су гласали, или у гласачкој 
кутији није нађен контролни листић, 
бирачки одбор се распушта и именује нов, 
а гласање на том бирачком месту 
понавља се. 
 Ако се гласање поништи на једном 
бирачком месту, гласање се понавља 
само на том бирачком месту. 
 

 У случајевима из става 1. и 2. овог 
члана, гласање се понавља најкасније у 
року од петнаест дана од дана одржавања 
избора, на начин и по поступку утврђеним 
за спровођење избора.  
 У случају понављања гласања, 
коначни резултати избора утврђују се по 
завршетку поновљеног гласања.  
 

Право на заштиту изборног права 
 

Члан 64. 
 

 Сваки бирач и кандидат за члана 
Савета месне заједнице има право на 
заштиту изборног права, по поступку 
утврђеном овом одлуком. 
 

Приговор Комисији 
 

Члан 65. 
 

 Предлагач, бирач и кандидат за 
члана Савета месне заједнице који има 
пребивалиште на територији месне 
заједнице на којој се одржавају избори за 
чланове Савета месне заједнице, има 
право да поднесу приговор Комисији због 
неправилности у поступку кандидовања, 
спровођења избора, утврђивања и 
објављивања резултата избора. 
 Приговор се подноси у року од 24 
часа од часа када је донета одлука, 
односно извршена радња или учињен 
пропуст. 
 

Рок за одлучивање по приговору 
 

Члан 66. 
 

 Комисија ће донети одлуку у року 
од 48 часова од пријема приговора и 
доставити је подносиоцу приговора. 
 Ако Комисија усвоји поднети 
приговор, поништиће одлуку или радњу. 
 

Приговор против одлуке Комисије 
 

Члан 67. 
 

 Против одлуке Комисије донете по 
приговору, може се изјавити жалба Друго-
степеној  комисији у року од 24 часа од 
достављања одлуке Комисије, а преко 
Комисије. 
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 Комисија је дужна да Другостепеној 
комисији најкасније у року од 12 часова од 
пријема жалбе, достави жалбу са свим 
списима за одлучивање, а по потреби и 
изјашњење. 
 Другостепена  комисија је дужна да 
донесе одлуку по жалби  најкасније у року 
од 48 часова од часа пријема жалбе са 
свим неопходним списима за одлучивање. 

 
Одлука Другостепене  комисије 

 
Члан 68. 

 
 Ако Другостепена  комисија усвоји 
жалбу, поништиће одлуку или радњу у 
поступку предлагања кандидата, односно 
у поступку избора за члана Савета месне 
заједнице или ће поништити избор члана 
Савета месне заједнице. 
 Када нађе да оспорену одлуку 
треба поништити, ако природа ствари то 
дозвољава и ако утврђено чињенично 
стање пружа поуздан основ за то, 
Другостепена  комисија може својом 
одлуком мериторно решити изборни спор. 
Одлука Другостепене  комисије у свему 
замењује поништени акт.  
 Одлука Другостепене  комисије је 
коначна. 
 Ако је по жалби поништена радња 
у поступку избора или избор члана Савета 
месне заједнице од стране Другостепене 
комисије, Комисија је дужна да 
одговарајућу изборну радњу, односно 
изборе понови најкасније у року од 15 
дана од утврђивања неправилности у 
изборном поступку, на начин и по поступку 
утврђеним овом одлуком за спровођење 
избора. 
 Поновне изборе расписује 
Комисија. 
 Поновни избори спроводе се по 
листи кандидата која је утврђена за 
изборе који су поништени, осим кад су 
избори поништени због неправилности у 
утврђивању изборне листе. 
 У случају понављања избора 
коначни резултати избора утврђују се по 
завршетку поновљеног гласања. 
            Рок се рачуна од дана доношења 
одлуке о поништавању избора.  
 

 XIII КОНСТИТУИСАЊЕ САВЕТА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Конституисање Савета месне 
заједнице 

 
Члан 69. 

 
 Савет месне заједнице конституи-
ше се након утврђивања коначних резул-
тата избора. 

 
Сазивање конститутивне седнице 

Савета месне заједнице 
 

Члан 70. 
 

 Прву конститутивну седницу Саве-
та месне заједнице сазива председник 
Савета месне заједнице из претходног 
сазива и то у року од 10 дана од дана 
утврђивања коначних резултата избора, а 
ако он то не учини, седницу сазива 
најстарији новоизабрани члан Савета. 
 Конститутивном седницом предсе-
дава најстарији члан Савета месне 
заједнице. 
 Конститутивна седница се може 
одржати ако присуствује већина од 
укупног броја чланова Савета месне 
заједнице. 

 
Председник и заменик председника 

Савета месне заједнице 
 

Члан 71. 
 

 Савет месне заједнице има пред-
седника и заменика председника које 
бирају чланови Савета између себе. 

 
Примопредаја дужности 

 
Члан 72. 

 
 Председник Савета месне 
заједнице из претходног сазива дужан је 
да у писменој форми изврши примопре-
дају пописа имовине са свим правима и 
обавезама месне заједнице на дан 
примопредаје. 
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XIV НАДЛЕЖНОСТ САВЕТА МЕСНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

Члан 73. 
 

 Савет месне заједнице: 
1. доноси Статут месне заједнице; 
2. доноси финансијски план месне 

заједнице и програме развоја 
месне заједнице; 

3. бира и разрешава председника 
Савета месне заједнице; 

4. предлаже мере за развој и 
унапређење комуналних и других 
делатности на подручју месне 
заједнице; 

5. доноси Пословник о раду Савета 
месне заједнице и друге акте из 
надлежности месне заједнице; 

6. покреће иницијативу за доношење 
нових или измену постојећих 
прописа Града; 

7. врши друге послове из 
надлежности месне заједнице 
утврђене Статутом града Зајечара, 
овом Одлуком или другим 
градским прописима.  

 Савет месне заједнице је дужан да 
имовином месне заједнице, као и 
непокретностима у јавној својини Града на 
којима има право коришћења,  управља, 
користи и располаже у складу са законом, 
одлукама Скупштине града и Статутом 
месне заједнице. 
 

Поверавање појединих изворних 
послова месним заједницама 

 
Члан 74. 

 
Одлуком Скупштине града, у 

складу са законом, може се појединим 
или свим месним заједницама поверити 
вршење одређених послова из 
надлежности Града, уз обезбеђивање за 
то потребних средстава. 

При поверавању послова полази 
се од чињенице да ли су ти послови од 
непосредног и свакодневног значаја за 
живот становника месне заједнице. 
 
 

Ангажовање чланова Савета месне 
заједнице 

 
Члан 75. 

 
 Ангажовање председника, замени-
ка председника и чланова Савета месне 
заједнице на пословима из члана 73. ове 
Oдлуке не подразумева стварање додат-
них финансијских обавеза месној зајед-
ници. 
 

Запослени у месној заједници 
 

Члан 76. 
 

 За обављање послова наведених у 
члану 73. oве Одлуке, месна заједница 
може да запосли лице које заснива радни 
однос у месној заједници, у складу са 
законом, одлукама Града и финансијском 
плану месне заједнице, а по добијању 
претходне сагласности од стране органа 
који врши контролу над законитошћу рада 
месних заједница. 
 У финансијском плану месне 
заједнице се посебно наводи разлог за 
запошљавање, да ли је потребно 
запошљавање лица на неодређено или 
одређено време или путем другог облика 
радног ангажовања, као и укупно 
потребан износ средстава за зараду. 
 Одлуку о пријему запосленог 
доноси Савет месне заједнице.  
 Запослени у месној заједници не 
могу бити истовремено и чланови органа 
месне заједнице. 
 

Распуштање Савета месне заједнице 
 

Члан 77. 
 

 Савет месне заједнице може се 
распустити ако: 
- савет не заседа дуже од три месеца; 
- не изабере председника Савета месне 

заједнице у року од месец дана од 
дана одржавања избора за чланове 
Савета месне заједнице или од дана 
његовог разрешења, односно 
подношења оставке; 

- не донесе финансијски план у року 
одређеном одлуком Скупштине града. 
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 Одлуку о распуштању Савета 
месне заједнице доноси Скупштина града 
на предлог  Градског већа, које  врши 
надзор  над  законитошћу  рада и  аката 
месне заједнице. 
 Председник Скупштине града рас-
писује изборе за Савет месне заједнице, у 
року од 15 дана од ступања на снагу 
одлуке о распуштању Савета месне 
заједнице, с тим да од датума расписи-
вања избора до датума одржавања 
избора не може протећи више од 45 дана. 
  

Повереник града 
 

Члан 78. 
 

 До конституисања Савета месне 
заједнице, текуће и неодложне послове 
месне заједнице обављаће повереник 
Града кога именује Скупштина града 
истовремено са доношењем одлуке о 
распуштању Савета месне заједнице. 
  

Обављање административно-
техничких и финансијско-материјалних 

послова 
 

Члан 79. 
 

Градска управа пружа помоћ 
месној заједници у обављању админи-
стративно-техничких и финансијско-мате-
ријалних послова, у складу са својим 
техничким и организационим могућности-
ма. 

 
Организовање рада Градске управе у 

месној заједници 
 

Члан 80. 
 

 За обављање одређених послова 
из надлежности Градске управе, посебно 
у вези са остваривањем права грађана, 
може се организовати рад Градске управе 
у месним заједницама. 
 Послове из става 2. овог члана, 
начин и место њиховог вршења одређује 
Градоначелник на предлог начелника 
Градске управе. 
 
 

XV ПРЕСТАНАК МАНДАТА ЧЛАНОВА 
САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Престанак мандата члану Савета месне 

заједнице 
 

Члан 81. 
 

 Члану Савета месне заједнице 
престаје мандат пре истека времена на 
које је изабран: 

1. доношењем одлуке о распуштању 
Савета месне заједнице; 

2. ако је правноснажном судском 
одлуком осуђен на безусловну 
казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци; 

3. ако је правноснажном одлуком 
лишен пословне способности; 

4. ако му престане пребивалиште на 
територији месне заједнице; 

5. ако наступи смрт члана Савета 
месне заједнице; 

6. подношењем оставке. 
 

Оставка члана Савета месне заједнице 
 

Члан 82. 
 

 Члан Савета месне заједнице 
може поднети оставку усмено на седници 
Савета или у форми оверене писане 
изјаве између две седнице Савета месне 
заједнице. 
 После подношења оставке, Савет 
месне заједнице без одлагања, на самој 
седници (усмена оставка) или на првој 
наредној седници (писана оставка)  
констатује да је члану Савета престао 
мандат и о томе одмах обавештава 
председника Скупштине града. 
 Уколико неком од чланова Савета 
месне заједнице престане мандат 
наступањем случаја из члана 81. став 1. 
тачка 2) до 6) ове Одлуке, председник 
Скупштине града може расписати изборе 
за недостајући број чланова Савета, а 
обавезно ће их расписати у року од 30 
дана од дана пријема обавештења о 
подношењу оставки чланова уколико 
престане мандат најмање половини 
чланова Савета. 
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XVI СТАЛНА И ПОВРЕМЕНА РАДНА 

ТЕЛА 
 

Члан 83. 
 

 Савет месне заједнице може да 
образује стална или повремена радна 
тела, а у циљу припреме, разматрања и 
решавања питања из надлежности месне 
заједнице. 
 У случају из става 1. овог члана, 
Статутом месне заједнице утврђује се 
број и структура чланова, надлежност, 
мандат, као и друга питања од значаја за 
њихов рад. 
 Ангажовање чланова сталних или 
повремених радних тела не подразумева 
стварање додатних финансијских обавеза 
месној заједници. 
 
 

XVII СРЕДСТВА ЗА РАД МЕСНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Финансирање месне заједнице 

 
Члан 84. 

 
Средства за рад месне заједнице 

обезбеђују се из: 
- средстава утврђених Одлуком о 

буџету Града Зајечара, посебно за 
сваку месну заједницу; 

- средстава која грађани обезбеђују 
самодоприносом; 

- донација, поклона и других законом 
прописаних начина; 

- прихода које месна заједница оствари 
својом активношћу; 

- других средстава за рад месне 
заједнице прописаних законом. 

 
Финансијски план и завршни рачун 

 
Члан 85. 

 
 Месна заједница доноси финансиј-
ски план у складу са Одлуком о буџету 
Града Зајечара. 
 У финансијском плану месне 
заједнице исказују се приходи и расходи 
месне заједнице. 

 Финансијски план се доноси за 
једну календарску годину у року од 30 
дана од дана усвајања Одлуке о буџету 
Града Зајечара. 
 На финасијски план месне зајед-
нице сагласност даје Градско веће, у 
складу са Одлуком о буџету Града 
Зајечара. 
 Савет месне заједнице  усваја 
завршни рачун по истеку калeндарске 
године. 
 Финансијски план и завршни рачун 
месне заједнице објављује се на огласној 
табли месне заједнице. 
 Наредбодавац за исплату средста-
ва месне заједнице је председник Савета 
месне заједнице, а у његовом одсуству 
заменик председника Савета месне 
заједнице. 

 
Извештај о раду месне заједнице 

 
Члан 86. 

 
 Савет месне заједнице је дужан да 
најкасније до 30. марта текуће године, 
достави Градском већу и Скупштини града 
извештај о свом раду и реализацији 
програма за прошлу годину, као и 
извештај о коришћењу средстава које им 
је Град пренео. 
 Контролу материјално-финансиј-
ског пословања месне заједнице врше 
Градска управа, као и буџетски инспектор 
Града Зајечара. 
 

Захтев за обезбеђење финансијских 
средства 

 
Члан 87. 

 
 На захтев Градског већа или другог 
надлежног органа града, Савет месне 
заједнице је дужан да у поступку 
припреме буџета, достави захтев за 
обезбеђење финансијских средства за 
наредну годину у роковима које одреди 
Градска управа, у поступку припреме 
Одлуке о буџету за наредну годину. 
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XVIII САРАДЊА СА ДРУГИМ МЕСНИМ 
ЗАЈЕДНИЦАМА И  ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

 
Сарадња са другим месним 

заједницама 
 

Члан 88. 
 

Месна заједница може да оства-
рује сарадњу у областима од заједничког 
интереса са другим месним заједницама 
на територији исте или друге општине или 
града. 

Одлуку о сарадњи из става 1. овог 
члана доноси Савет месне заједнице и 
доставља је  Градском већу. 

 
Сарадња са Градом и његовим 

институцијама 
 

Члан 89. 
 

Месне заједнице остварују непос-
редну сарадњу са Градом и његовим 
органима, јавним и другим предузећима, 
организацијама и установама.  

 
Сарадња са удружењима  

 
Члан 90. 

 
Савет месне заједнице може сара-

ђивати са удружењима, хуманитарним и 
другим организацијама, у интересу месне 
заједнице и њених грађана. 
 
 

XIX НАДЗОР НАД РАДОМ И АКТИМА 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 
Поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта месне 

заједнице 
 

Члан 91. 
 

 Градско веће покренуће поступак 
за оцену уставности и законитости општег 
акта месне заједнице пред Уставним 
судом, ако сматра да тај акт није у 
сагласности са Уставом или законом. 
 

 Градско веће је дужно да обустави 
од извршења општи акт месне заједнице 
за који сматра да није сагласан Уставу 
или закону, решењем које ступа на снагу 
објављивањем у службеном гласилу 
Града. 
 Решење о обустави од извршења 
престаје да важи ако Градско веће у року 
од пет дана од објављивања решења не 
покрене поступак за оцену уставности и 
законитости општег акта. 

 
Указивање Савету месне заједнице на 

предузимање одговарајућих мера 
 

Члан 92. 
 

 Када Градско веће сматра да 
општи акт месне заједнице није у 
сагласности са статутом Града, овом 
Одлуком или другим градским прописом, 
указаће на то Савету месне заједнице 
ради предузимања одговарајућих мера. 
 Ако Савет месне заједнице не 
поступи по предлозима органа из става 1. 
овог члана, Градско веће ће поништити 
општи акт месне заједнице решењем  које 
ступа на снагу објављивањем у  
службеном гласилу Града. 
 Градско веће, предлаже Градона-
челнику обустављање финансирања 
активности месне заједнице у којима се 
финансијска средства не користе у складу 
са финансијским планом месне заједнице, 
одлуком о буџету или законом. 
 
 

XX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
Правни континуитет месних заједница 

 
Члан 93. 

 
Месне заједнице основане у 

складу са Одлуком о месним заједницама 
(„Службени лист општина“, бр. 11/2006 и 
„Службени лист града Зајечара“, бр. 
3/2008 и 36/2017) настављају са радом и 
дужне су да у року од 90 дана од дана 
ступања на снагу ове Одлуке ускладе 
своје Статуте са Статутом града и овом 
Одлуком. 
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Спровођење нових избора за Савете 

месних заједница 

 

Члан 94. 

 

Избори за Савет месне заједнице, 

у складу са овом Одлуком и Статутом 

месне заједнице, спровешће се од наред-

них редовних избора за чланове Савета 

месних заједница. 

До спровођења избора из става 1. 

овог члана, Савет месне заједнице 

наставља са радом до истека мандата.  

 

Престанак важења Одлуке о месним 

заједницама 

 

Члан 95. 

 

Даном ступања на снагу ове 

Одлуке престаје да важи Одлука о 

месним заједницама („Службени лист 

општина“, бр. 11/2006 и „Службени лист 

града Зајечара“, бр. 3/2008 и 36/2017). 

 

Ступање на снагу 

 

Члан 96. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара“. 

 

 

I број 011-12/2019 

У Зајечару, 15. март 2019. год.  

    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 На основу члана 6. тачка 5) и 
чланa 7. став 1. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (''Сл. гласник 
РС’’,број 62/06, 47/11, …89/18 - усклађени 
дин. изн. и 95/18-др. закон), члана 239. 
став 3. Закона о накнадама за коришћење 
јавних добара (''Сл. гласник РС'', бр. 
95/18) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута 
града Зајечара (''Сл. лист града Зајечара’’ 
бр. 4/19), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 15. марта 2019. 
године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

Члан 1. 
 

Овом Oдлуком уводе се накнаде за 
коришћење јавних површина на 
територији града Зајечара и утврђују 
обвезници плаћања, основица, висина, 
начин утврђивања и плаћања, као и друга 
питања од значаја за утврђивање и 
плаћање накнаде за коришћење јавних 
површина. 

 
Члан 2. 

 
Накнаде за коришћење јавне 

површине, су: 
 
1) накнада за коришћење простора 

на јавној површини у пословне и друге 
сврхе,  осим ради продаје штампе, књига 
и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности; 

2) накнада за коришћење јавне 
површине за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица, као и 
за коришћење површине и објекта за 
оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица којим се врши 
непосредни утицај на расположивост, 
квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне 
самоуправе; 
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3) накнада за коришћење 

јавне површине по основу заузећа 
грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу. 

 
Jавна површина у смислу закона 

којим се уређују накнаде за коришћење 
јавних добара јесте површина утврђена 
планским документом јединице локалне 
самоуправе која је доступна свим 
корисницима под једнаким условима: 
 
- јавна саобраћајна површина (пут, 

улица, пешачка зона и сл.); 
- трг; 
- јавна зелена површина (парк, 

сквер, градска шума и сл.) и 
- јавна површина блока (парковски 

уређене површине и саобраћајне 
површине). 

 
Под коришћењем простора на 

јавној површини у пословне и друге сврхе,  
у смислу става 1. тачке 1) овог члана, 
сматра се заузеће јавне површине: 

- објектом привременог 
коришћења: киоск, тезга, башта, апарат за 
сладолед, банкомат, аутомат за продају 
штампе, покретни објекат за продају робе 
на мало и вршење занатских и других 
услуга, монтажни објекат за обављање 
делатности јавних комуналних предузећа, 
телефонска говорница  и слични објекти, 
башта угоститељског објекта; 

Коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе у 
смислу става 1. тачке 1) овог члана 
односи се на привремено коришћење 
простора на јавној површини и не 
обухвата коришћење трајног карактера 
изградњом објеката инфраструктуре. 

 
Обвезник накнаде 

 
Члан 3. 

 
Обвезник накнаде за коришћење 

јавне површине је корисник јавне 
површине. 

 
 
 
 

Основица 
 

Члан 4. 
 

Основица накнаде за коришћење 
простора на јавној површини је површина 
коришћеног простора изражена у метрима 
квадратним (m2). 
 

Висина накнаде 
 

Члан 5. 
 

Највиши износ накнаде за кориш-
ћење јавне површине прописан је у 
Прилогу 12. закона којим се уређују 
накнaде за коришћење јавних добара. 

Критеријуми за прописивање виси-
не накнада су: време коришћења просто-
ра, зона у којој се налази простор који се 
користи, као и техничко-употребне карак-
теристике објекта, уколико се јавна повр-
шина користи за постављање објеката. 

 
Члан 6. 

 
Обвезa плаћaња накнаде, настаje 

данoм почeтка коришћењa јавне површи-
не и трaje дoк трaje коришћењe јавне 
површинe. 

Обвезник накнаде је дужан да пре 
почетка коришћења јавне површине, при-
бави одобрење, закључи уговор, односно 
прибави други одговарајући акт надлеж-
ног органа којим му се одобрава кориш-
ћење јавне површине. 

Обвезник накнаде је дужан да 
након добијеног акта из става 2. овог 
члана, поднесе пријаву надлежном 
одељењу Градске управе града Зајечара, 
које утврђује и наплаћује накнаду, у року 
од 10 дана од дана почетка коришћења 
јавне површине. 

Обвезник је дужан да пријави сваку 
насталу промену надлежном одељењу 
Градске управе града Зајечара који 
утврђује и наплаћује накнаду у року од 10 
дана од дана настанка промене. 
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Начин утврђивања и плаћања 

 
Члан 7. 

 
Утврђивање накнаде за кориш-

ћење јавне површине врши се према 
површини коришћеног простора, сразмер-
но времену коришћења тог простора или 
према техничко-употребним карактеристи-
кама објекта. 

 Накнаду из става 1. овог члана, 
решењем утврђује Одељење за локалну 
пореску администрацију Градске управе 
града Зајечара. 

Обавезник накнаде дужан је да 
утврђену обавезу по основу накнаде 
плати до 15. у месецу за претходни 
месец, а за месеце за које је обавеза 
доспела у моменту уручења решења, у 
року од 15 дана од дана достављања 
решења. 

Прoтив рeшeњa из става 2. oвoг 
члaнa мoжe сe изjaвити жaлбa министар-
ству у чијој су надлежности послови 
финансија, прeкo надлежног Одељења за 
локалну пореску администрацију Градске 
управе града Зајечара. 

У погледу поступка утврђивања, 
контроле, наплате, повраћаја, камате, 
принудне наплате, застарелости и осталог 
што није прописано овом одлуком сходно 
се примењују одредбе закона којим се 
уређују порески поступак и пореска 
администрација. 

 
Ослобођења 

 
Члан 8. 

 
Накнаду за коришћење јавних 

површина не плаћају директни и инди-
ректни корисници буџетских средстава. 

Накнада за коришћење јавних 
површина по основу заузећа грађевин-
ским материјалом и за извођење грађе-
винских радова нe плaћa сe aкo сe 
рaскoпaвaњe, oднoснo зaузимaњe jaвнe 
пoвршинe врши збoг изградње, рeкoн-
струкциje кoлoвoзa, трoтoaрa или другe 
jaвнe сaoбрaћajнe пoвршинe, кao и при-
ликoм извoђeњa рaдoвa jaвних кoму-
нaлних прeдузeћa у сврху дoвoђeњa oбje-
кaтa у функциjу. Пoд дoвoђeњeм oбjeктa у 

функциjу пoдрaзумeвajу сe рaдoви нa 
тeкућeм (рeдoвнoм) oдржaвaњу oбjeктa, 
зa кoje сe нe издaje oдoбрeњe пo Зaкoну o 
плaнирaњу и изгрaдњи. 

 
Уплата прихода од накнада 

 
Члан 9. 

 

Накнаде за коришћење јавних 
површина  уплаћују се на рачуне пропи-
сане за уплату јавних прихода. 

 

Припадност прихода 
 

Члан 10. 
 

Приходи остварени од накнаде за 
коришћење јавних површина припадају 
буџету града Зајечара. 

 
Зоне 

 

Члан 11. 
  

 За утврђивање висине накнаде из 
чл. 2. став 1. тач. 1. и 2. Одлуке, одређују 
се зоне и то: 

 

ЕКСТРА ЗОНА - обухвата подручје 
у блоку између улица: Моравске, до ул. 
Панета Ђукића, ул. Панета Ђукића до ул. 
Николе Пашића, ул. Доситејева до ул. 
Светозара Марковића, ул. Кумановска до 
ул. Македонска, ул. Македонска до Улице 
4. јула, Улица 4. јула до ул.  Љубе 
Нешића, ул. Мије Станимировића до ул.  
Зорана Радмиловића, ул. Зорана 
Радмиловића до ул. Хајдук-Вељкове, ул. 
Хајдук-Вељкова до ул. Панчићеве, ул. 
Панчићева до ул. Црноречке, ул. 
Црноречка до ул. Генерала Гамбете, ул. 
Генерала Гамбете до ул. Моравске. Све 
набројане улице са леве и десне стране 
припадају екстра зони. 

I ЗОНА - обухвата подручје у блоку 
од екстра зоне до улица: Ивана 
Милутиновића,  од ул. Хајдук Вељкове до 
ул. Љубе Нешића, ул. Лоле Рибара (са 
насељем Краљевица) до Улице 7. 
септембар, Улица 7. септембар до ул. 
Народног фронта, ул. Народног фронта 
до ул. Николе Пашића, ул. Николе 
Пашића до ул. Карађорђев венац, ул. 
Чупићева до ул. Ђуре Салаја, ул.  Ђуре 
Салаја до ул. Ливничке, ул. Ливничка до 
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ул. Моравске, ул. Моравска до ул. Хајдук-
Вељкове и ул. Хајдук-Вељкова до ул. 
Ивана Милутиновића. Све набројане 
улице са леве и десне стране припадају I 
зони. 

II ЗОНА - обухвата поручје у блоку 
од I зоне до улица: од ул. Народног 
фронта пругом Ниш - Зајечар до ул. 
Краљевића Марка, ул. Краљевића Марка 
до ул. Добривоја Радосављевића Бобија, 
ул. Добривоја Радосављевића Бобија до 
ул. Црвене армије, ул. Црвене армије до 
ул. Неготински пут (вражогрначка рампа), 
ул. Неготински пут до моста на Црном 
Тимоку, од моста на Црном Тимоку ул. 
Хајдук Вељковом до ул. Лесковачке, ул. 
Лесковачком до ул. Саве Ковачевића, ул. 
Саве Ковачевића до ул. Милоша 
Обилића, ул. Милоша Обилића до пута М-
5, путем М-5 до границе са I зоном. Све 
набројане улице са леве и десне стране 
припадају II зони. 

III ЗОНА - обухвата подручје које 
није обухваћено претходним зонама на 
подручју катастарске општине Зајечар. 

IV ЗОНА - обухвата подручје: 
Велики Извор, Грљан, Звездан, Вражо-
грнац, Лубница, Аврамица , Шљивар, 
Гамзиградска Бања, Рготина и Салаш, 
 V ЗОНА -  обухвата подручје 
осталих катастарских општина на подручју 
града Зајечара. 
 

Члан 12. 
 

        Саставни део ове Oдлуке представ-
ља Тарифа накнада за коришћење јавних  
површина. 

 
Члан 13. 

 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 

 
I број 011-13/2019 
У Зајечару, 15. март 2019. год. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 

ТАРИФА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 
 Накнада за коришћење простора 
на јавној површини у пословне и друге 
сврхе, осим ради продаје штампе, 
књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће 
радиности 

 

Тарифни број 1. 
 
 За коришћење простора на јавној 
површини у пословне и друге сврхе, осим 
ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, 
утврђује се накнада по м2 коришћеног 
простора дневно, сразмерно времену 
коришћења и то: 
 
 1. За постављање мањих мон-
тажних објеката (киоска, тенди, надстреш-
ница, телефонских говорница, покретних 
тезги, расхладних уређаја за продају 
безалкохолних напитака и индрустријског 
сладоледа, апарата за производњу 
сладоледа и кокица и сл.), утврђују се 
следећи износи накнада и то за: 
 
Екстра зону  50,00 динара 
I зону   28,00 динара 
II зону   21,00 динара 
III зону   14,00 динара 
IV зону  14,00 динара 
V зону   14,00 динара      
  
 НАПОМЕНА УЗ ТАЧКУ 1: 
 1) За мање монтажне објекте за 
које се додељује грађевинско земљиште 
накнада се утврђује по м2 коришћеног 
простора дневно од дана закључења 
Уговора о додели локације за постав-
љање објекта. 
    За остале мање монтажне об-
јекте накнада се утврђује по м2 кориш-
ћеног простора дневно, по претходно 
прибављеном одобрењу, односно другом 
одговарајућем акту надлежног органа. 
 2) Одељење за урбанизам, грађе-
винске и комунално стамбене послове је 
дужно да достави одобрење, односно 
други одговарајући акт за коришћење 
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простора на јавној површини, као и 
закључене Уговоре о додели локација 
Одељењу за локалну пореску админис-
трацију у року од 5 дана од њиховог 
закључења, oднocнo   издaвaњa, са 
следећим подацима: 
 - правна лица: порески 
идентификациони број (ПИБ), матични 
број правног лица, текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, делатност; 
 - физичка лица/предузетници: 
порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, 
делатност. 
 3) Обвезник накнаде је дужан да 
након добијеног одобрења, закључења 
уговора, односно добијања другог акта од 
стране надлежног органа, поднесе пријаву 
Одељењу за локалну пореску 
администрацију, које утврђује и наплаћује 
накнаду, у року од 10 дана од дана 
почетка коришћења јавне површине. 
     Ако обвезник накнаде не 
поднесе пријаву у предвиђеном року, 
обавеза ће се утврдити на основу 
података којима располаже Одељење за 
локалну пореску администрацију, 
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове или путем 
инспекцијског надзора. 
 4) Накнаду по овом основу, 
решењем утврђује и наплаћује Одељење 
за локалну пореску администрацију.  
 5) Накнада се утврђује на 
годишњем нивоу, а плаћање се врши до 
15. у месецу за претходни месец. 
 6) Доспеле, а неизмирене обавезе 
обвезник је дужан да уплати у року од 15 
дана од дана достављања решења о 
утврђивању обавезе.   
7) У погледу поступка утврђивања, 
контроле, наплате, повраћаја, камате, 
принудне наплате, застарелости и осталог 
што није прописано овом одлуком 
примењују се одредбе закона којим се 
уређује порески поступак и пореска 
администрација. 
 
 2. За постављање столова испред 
угоститељских објеката (летње баште), 
утврђују се следећи износи накнада и то 
за: 

Екстра зону  35,00 динара 
I зону   21,00 динара 
II зону   14,00 динара 
III зону   14,00 динара 
IV зону  14,00 динара 
V зону   14,00 динара 
 
 НАПОМЕНА УЗ ТАЧКУ 2: 
 1) За постављање столова испред 
угоститељских објеката, накнада се 
утврђује по м2 коришћеног простора 
дневно, од дана када се решењем 
Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбне послове одобри 
коришћење јавне површине. 
 2) Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове је дужно да достави решење 
којим се одобрава коришћење јавне 
површине, Одељењу за локалну пореску 
администрацију у року од 5 дана од 
њиховог доношења са следећим 
подацима: 
 - правна лица: порески идентифи-
кациони број (ПИБ), матични број правног 
лица, текући рачун, тачна адреса седишта 
правног лица, делатност; 
 - физичка лица/предузетници: 
порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, 
делатност. 
 3) Обвезник накнаде је дужан да 
након добијеног решењa којим мy се 
одобрава коришћење јавне површине, 
поднесе пријаву Одељењy за локалну 
пореску администрацију, које утврђује и 
наплаћује накнаду, у року од 10 дана од 
дана почетка коришћења јавне површине. 
надлежном одељењу Градске управе 
града Зајечара, које утврђује и наплаћује 
накнаду, у року од 10 дана од дана 
почетка коришћења јавне површине. 
     Ако обвезник накнаде не 
поднесе пријаву у предвиђеном року, 
обавеза ће се утврдити на основу 
података којима располаже Одељење за 
локалну пореску администрацију, 
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове или путем 
инспекцијског надзора. 
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 4) Накнаду по овом основу, 
решењем утврђује и наплаћује Одељење 
за локалну пореску администрацију. 
 5) Плаћање накнаде се врши 
месечно, до 15. у месецу за претходни 
месец. 
 6) Доспеле, а неизмирене обавезе 
обвезник је дужан да уплати у року од 15 
дана од дана достављања решења о 
утврђивању обавезе. 
 7) У погледу поступка утврђивања, 
контроле, наплате, повраћаја, камате, 
принудне наплате, застарелости и осталог 
што није прописано овом одлуком, 
примењују се одредбе закона којим се 
уређује порески поступак и пореска 
администрација. 

 
 Накнада за коришћење јавне 
површине за оглашавање за сопствене 
потребе и за потребе других лица, као 
и за коришћење површине и објекта за 
оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица којим се врши 
непосредни утицај на расположивост 
квалитет или неку другу особину јавне 
површине, за које дозволу издаје 
надлежни орган јединице локалне 
самоуправе 

 

Тарифни број 2. 

 За коришћење јавне површине за 
оглашавање за сопствене потребе и за 
потребе других лица, као и за коришћење 
површине и објекта за оглашавање за 
сопствене потребе и за потребе других 
лица којим се врши непосредни утицај на 
расположивост квалитет или неку другу 
особину јавне површине, за које дозволу 
издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе, утврђује се накнада по м2 
сваког средства за оглашавање, дневно, 
сразмерно времену коришћења и то за: 

Екстра зону  30 динара 
I зону   25  динара 
II зону   20  динара 
III зону   15  динара 
IV зону  10 динара 
V зону   10 динара     
      

 

НАПОМЕНА: 
 
 1) Накнада по овом тарифном 
броју плаћа се до 15. у месецу за прет-
ходни месец, на основу задужења Одеље-
ња за локалну пореску администрацију 
Градске управе града Зајечара, а по 
претходно издатом одобрењу, Одељења 
за урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове. 

 2) Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове је дужно да један примерак акта 
из претходне тачке, достави Одељењу за 
локалну пореску администрацију, са 
следећим подацима: 

– за правна лица: назив и адресу 
седишта правног лица, порески 
идентификациони број (ПИБ), матични 
број правног лица, делатност и текући 
рачун; 

– за физичка лица/предузетнике: име и 
презиме, назив радње са адресом, 
порески идентифика-циони број, 
матични број радње, делатност, текући 
рачун радње, ЈМБГ, број личне карте и 
адреса становања физичког лица. 

 3) Накнаду по овом основу 
решењем утврђује и наплаћује Одељење 
за локалну пореску администрацију; 

 4) Обвезник накнаде је дужан да 
након добијеног одобрењa, поднесе 
пријаву Одељењy за локалну пореску 
администрацију, које утврђује и наплаћује 
накнаду, у року од 10 дана од дана 
почетка коришћења јавне површине за 
оглашавање . 

     Ако обвезник накнаде не 
поднесе пријаву у предвиђеном року, 
обавеза ће се утврдити на основу 
података којима располаже Одељење за 
локалну пореску администрацију, 
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове или путем 
инспекцијског надзора; 

 5) Доспеле, а неизмирене обавезе 
обвезник је дужан да уплати у року од 15 
дана од дана достављања решења о 
утврђивању обавезе.  
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  6) У погледу поступка утврђивања, 
контроле, наплате, повраћаја, камате, 
принудне наплате, застарелости и осталог 
што није прописано овом одлуком  приме-
њују се одредбе закона којим се уређује 
порески поступак и пореска 
администрација. 
 Накнада за коришћење јавне 
површине по основу заузећа грађевин-
ским материјалом и за извођење 
грађевинских радова и изградњу 
 

Тарифни број 3. 

 
1.  За коришћење јавне површине по 
основу заузећа грађевинским материја-
лом,  утврђује се накнада по м2 заузете 
површине дневно и то у износу од 35,00 
динара.  
2. За заузеће јавне површине за извођење 
грађевинских радова, утврђује се накнада 
по м2 заузете површине дневно и то у 
износу од 20,00 динара. 

 
 НАПОМЕНА: 
 1) Накнада из овог тарифног броја 
се плаћа приликом добијања одобрења за 
заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом, односно приликом добијања 
одобрења за извођење грађевинских ра-
дова, од стране Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе града Зајечара. 
 2) Накнада из овог тарифног броја 
плаћа се сразмерно времену коришћења 
јавне површине. 
  3) Накнада за коришћење јавне 
површине по основу заузећа грађевин-
ским материјалом и за извођење грађе-
винских радова, увећава се за 100% ако 
инвеститор продужи дозвољени рок за 
заузимање јавне површине. Под проду-
жењем рока подразумева се прекорачење 
рока завршетка изградње евидентираног 
у писменој изјави инвеститора о почетку 
грађења, односно извођења радова и ро-
ку завршетка грађења, oдносно извођења 
радова према Закону о планирању и 
изградњи. 
        4) Коришћење јавних површина 
сагласно члану 8. став 2. ове одлуке, 
ослобођено је плаћања накнаде из овог 
тарифног броја. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 
2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 
101/16 - др. Закон и 47/18), члана 4. став 
1, 4. и 7. Закона о комуналним делат-
ностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 
104/16 и 95/18) и члана 15. тачка 2. и 
члана 40. тачка 21. Статута Града Зајеча-
ра („Сл. лист Града Зајечара“, бр. 4/19), 
Скупштина Града Зајечара је, на седници 
одржаној 15. марта 2019. године, донела 
 
 

О Д Л У К У 
о изменама и допунама Одлуке о 

комуналном уређењу 
на територији Града Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналном уређењу 

на територији града Зајечара (”Сл.лист 

града Зајечара”, бр. 15/14, 22/14 – др. 

Одлука, 38/14, 39/14, 51/14, 3/16, 7/17 – 

др. Одлука, 34/17, 36/17, 20/18, 24/18, 

34/18 и 4/19), члан 42. мења се и гласи: 

 „Заузеће јавне површине може се 

одобрити само уколико не омета 

нормално кретање пешака, односно ако 

постоји обезбеђен пешачки пролаз од 

најмање 1,60 м. 

  Није дозвољено излагање робе 

испред продавница, без обзира на врсту и 

количину робе. 

  Испред продавница и осталих об-

јеката (мењачница, банака, апотека, ту-

ристичких агенција, угоститељских обје-

ката, осигуравајућих друштава, киоска и 

сл.) није дозвољено постављање стојећих 

рекламних паноа, сталака за излагање 

робе, стојећих паноа за штампу и сл. 

   Постављање расхладних уређаја 

на јавној површини и то једног 

вертикалног фрижидера за безалкохолна 

пића и једног хоризонталног расхладног 

уређаја за сладолед, дозвољено је само 

уз постојећи мањи монтажни објекат-киоск 

и обезбеђење пешачког пролаза од 

најмање 1,6 м, по приложеној скици.“ 

 
 
 



118 СТРАНА   БРОЈ 08 SLU@BENI LIST 15. МАРТ 2019.  

 
Члан 2. 

 

  У Одлуци из претходног члана (у 
даљем тексту:Одлука), после члана 57. 
додаје се члан 57а који гласи: 
 „На спољним деловима објеката 
према улици (излози, врата, фасаде, 
пасажи, степеништа, тенде, надстреш-
нице и сл.) није дозвољено излагање робе 
нити постављање било каквих покретних 
ствари (конзолних, висећих и стојећих 
носача и сл.).“ 
 

Члан 3. 
 

 У члану 104. став 2, тачка 6. мења 
се и гласи: „поступи противно одредбама 
члана 42. став 2-4. Одлуке,“.  
 У истом ставу, тачка 8. мења се и 
гласи:„ не придржава се одредаба члана 
57. и 57а Одлуке,“. 
 У истом ставу, тачке 6-18. постају 
тачке 7-19. 
  

Члан 4. 
 

 У члану 104. став 3, тачка 8. мења 
се и гласи: „поступи противно одредбама 
члана 42. став 2-4. Одлуке,“.  
 У истом ставу, тачка 10. мења се и 
гласи:„ не придржава се одредаба члана 
57. и 57а Одлуке,“. 
 У истом ставу, тачке 8-19. постају 
тачке 9-20. 
 

Члан 5. 
 

 У члану 104. став 4, тачка 10. мења 
се и гласи: „не придржава се одредаба 
члана 57. и 57а Одлуке,“. 
 

Члан 6. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 011-14/2019 
У Зајечару, 15. март 2019. год. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 29. Закона о 
комуналним делатностима („Сл.гласник 
РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 2. 
став 3. Уговора  о поверавању обављања 
комуналне делатности линијског градског 
и приградског превоза путника на тери-
торији града Зајечара II бр. 344-30/2019 
од 28.02.2019. године и члана 15. тачка 2. 
и чл. 40. тач. 21. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр.  04/19), 
Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 15. марта 2019. године, донела  
 

 
О Д Л У К У 

о субвенционисању градског и 
приградског линијског превоза путника 

на територији града Зајечара 
 

Члан 1. 
 

Град Зајечар ће субвенционисати 
цену превозних карата за превоз путника 
у градском и приградском линијском 
превозу путника на територији града 
Зајечара за све категорије путника са 
пребивалиштем на територији града 
Зајечара који користе услуге превоза у 
линијском градском и приградском 
превозу путника на територији града 
Зајечара, на основу Уговора о поверавању 
обављања комуналне делатности 
линијског градског и приградског превоза 
путника на територији града Зајечара II 
бр. 344-30/2019 од 28.02.2019. године.  

 
Члан 2.  

 
Субвенција из претходног члана 

ове Одлуке утврђује се у висини од 100%.  
Износ субвенције превознику ће, 

евентуално, бити умањиван за новчани 
износ казнених пенала и уговорних казни, 
сагласно Уговору.  

 
Члан 3.  

   
 Надзор над спровођењем ове Од-
луке вршиће Одељење за финансије, 
Одељење за инспекцијске послове и ко-
муналну полицију и Одељење за урба-
низам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Градске управе града Зајечара.  
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Члан 4.  

 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о накнади 
трошкова превоза за долазак и одлазак са 
рада запослених у органима града Заје-
чара, установама и организацијама чији је 
оснивач град Зајечар, као и осталим 
правним субјектима чијим запосленима 
град Зајечар обезбеђује превоз („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 34/18). 

 
Члан 5. 

 
 Одлуку објавити  у “Службеном 
листу града Зајечара.” 
 
I бр. 344-40/2019 
У Зајечару, 15. март 2019. године 
                                                            

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
6) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др. 
закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 
члана 40. став 1. тачка 6) Статута града 
Зајечара  („Сл. лист града Зајечара", број 
4/2019) и члана 7. став 2. Правилника о 
утврђивању јавног интереса („Службени 
лист града Зајерчара“, бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 15. марта 2019. године, доноси: 
 
 

ОДЛУКУ О ПРИОРИТЕТНИМ 
ОБЛАСТИМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2019. И 2020. 
ГОДИНУ У КОЈИМА ЋЕ СЕ 

ПОДСТИЦАТИ ПРОЈЕКТИ ОД ЈАВНОГ 
ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ 

УДРУЖЕЊА 
 

I 
 

 На основу резултата спроведених 
консултација и анализе друштвених и 
економских потреба на територији Града 
Зајечара, области и приоритетне области 
од јавног интереса у којима ће се 

подстицати пројекти и програми од јавног 
интереса у 2019. и 2020. години а које 
реализују удружења, су: 
 

1. Социјална заштита; 
2. Борачкo-инвалидска заштита; 
3. Заштита лица са инвалидитетом; 
4. Друштвена брига о деци и младима; 
5. Друштвена брига о старијим особама; 
6. Заштита и промовисање/унапређење 

људских и мањинских права; 
7. Наука и научно-истраживачки рад; 
8. Култура; 
9. Развој културно-уметничког стварала-

штва; 
10. Очување и подстицање народног 

стваралаштва и народних обичаја; 
11. Промоција Града Зајечара; 
12. Заштита животиња; 
13. Промовисање волонтерског рада; 
14. Верске заједнице; 

 
II  

 
 Ова Одлука примењује се прили-
ком финансирања и суфинансирања прог-
рама, пројеката и активности од јавног 
интереса, средствима из буџета Града 
Зајечара, а нарочито програма и пројеката 
која спроводе удружења и који следе 
јавне потребе Града Зајечара, у складу са 
општим актима Града Зајечара, у 
наредном периоду од две године. 
 Сходно утврђеним областима и 
приоритетним областима од јавног 
интереса, Градско веће града Зајечара, на 
предлог Комисије за доделу средстава 
удружењима за финасирање и суфинан-
сирање пројеката од јавног интереса рас-
писаће Јавни конкурс за доделу средста-
ва из буџета Града Зајечара за подсти-
цање пројеката или недостајућег дела 
средстава за финансирање пројеката од 
јавног интереса које реализују удружења 
за 2019. годину у овим областима и прио-
ритетним областима од јавног интереса. 

 
III  

 
 Скупштина града Зајечара ће за 
потребе пројеката/програма удружења 
који ће бити финансирани из буџета, 
удружењима ставити на располагање 
стратешке, програмске и планске акте 
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Града Зајечара из области које ће се 
подстицати, у року од 8 дана од дана 
утврђивања приоритетних области од 
јавног интереса. 
 

IV 
  

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

V 
 

 Ова Одлука биће објављена на 
интернет страници Града Зајечара 
www.zajecar.info и огласној табли Града 
Зајечара. 

 
 
I бр. 011-15/2019 
У Зајечару, 15. март 2019. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

      
 ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 
 На основу члана 59. став 7.,  60. 
став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скуп-
штина Града Зајечара, на седници одржа-
ној  15. марта 2019. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на измене и 

допуне Програма пословања  
Јавног предузећа за планирање, 

пројектовање, изградњу и надзор 
"Урбанизам и изградња" Зајечар за 

2019. годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на измене и 
допуне Програма пословања Јавног пре-
дузећа за планирање, пројектовање, из-
градњу и надзор "Урбанизам и изградња" 
Зајечар за 2019. годину, који је усвојио 
привремени Надзорни одбор овог Јавног 
предузећа. 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 I број: 02-37/2019 
 У Зајечару, 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

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

   

 
 На основу члана 61. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) и члана 40. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној  15. марта 
2019. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о давању сагласности  на измене 
Посебног програма коришћења 

средстава из буџета Града Зајечара по 
основу субвенција Јавног предузећа за 
планирање, пројектовање, изградњу и 

надзор "Урбанизам и изградња" 
Зајечар за 2019. годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на измене 
Посебног програма коришћења средстава 
из буџета Града Зајечара по основу суб-
венција Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор 
"Урбанизам и изградња" Зајечар за 2019. 
годину, који је усвојио привремени 
Надзорни одбор овог Јавног предузећа. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 I број: 02-38/2019 
 У Зајечару, 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

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

http://www.________/
http://www.________/
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 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 
- др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 12. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 4/19), 
Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 15. марта 2019.године,  донела  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

o именовању председника и чланова 
Надзорног одбора Јавног  предузећа за 
планирање, пројектовање, изградњу и 

надзор "Урбанизам и изградња" 
Зајечар 

 
I 

   
 ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног предузећа за планирање, пројек-
товање, изградњу и надзор "Урбанизам и 
изградња" Зајечар: 
 
- за председника 
 Драгољуб Шарчевић, дипл. инже-
њер геологије из Зајечара, представник 
оснивача; 
  
- за чланове: 
 1. Драган Минић, дипломирани 
електроинжењер из Зајечара, представник 
оснивача; 
 2. Весна Николић, мастер инжењер 
архитектуре из Зајечара, представник 
запослених. 

 
II 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ председник и 
члан привременог Надзорног одбора 
Јавног  предузећа за планирање, пројек-
товање, изградњу и надзор "Урбанизам и 
изградња" Зајечар, и то: 
 1. Жикица Недељковић, дипл. инж. 
грађевинарства из Зајечара, председник, 
представник Оснивача; 
 2.  Драгица Станишић, дипломи-
рани правник из Зајечара, представник 
Оснивача. 

III  

 

 Именовањем председника и члано-

ва Надзорног одбора Јавног предузећа за 

планирање, пројектовање, изградњу и 

надзор "Урбанизам и изградња" Зајечар 

престаје са радом привремени Надзорни 

одбор овог Предузећа, који је Скупштина 

града Зајечара именовала Одлуком о 

оснивању Јавног предузећа за планира-

ње, пројектовање, изградњу и надзор 

"Урбанизам и изградња" Зајечар, I бр.011-

70/2017 од 28.12.2017. године (“Службени 

лист града Зајечара”, бр. 47/17).  

 

IV 

 

  Oво Решење објавити у „Службе-

ном листу Града Зајечара“. 

 

V 

 

 Решење доставити именованима, 

Јавном предузећу за планирање, пројек-

товање, изградњу и надзор "Урбанизам и 

изградња" Зајечар и архиви. 

 

  

 I бр.02-39/2019 

 У Зајечару, 15. март 2019.године.  

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 
 
 На основу члана 59. став 7., члана 
60. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. Гласник РС“, бр. 15/16) и члана 40. 
став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 4/19) 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној дана 15. марта 2019.године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Прву измену 

Програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Тимок - 

одржавање“ Зајечар за 2019. годину 
 
I 

 
 Даје се сагласност на Прву измену 
Програма пословања Јавног комуналног 
предузећа „Тимок - одржавање“ Зајечар за 
2019. годину, коју је усвојио Надзорни 
одбор овог Јавног комуналног предузећа. 
 

II 
 
 Решење објавити у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-40/2019 
У Зајечару, 15. март 2019.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   

 
 На основу члана 17. став 3. Закона 
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016), члана 32. став 1. тачка 9. у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016-
др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 
тачка 12. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 4/19), 
Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 15. марта 2019.године,  донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o измени решења о именовању 

председника и чланова Надзорног 
одбора Јавног  комуналног предузећа 

"Тимок - одржавање" Зајечар 
 

   I  
  

 РАЗРЕШАВА СЕ члан Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
"Тимок - одржавање"  Зајечар и то: 

 1. Љубомир Ђуричић, дипл. инж. 
архитектуре из Зајечара, представник 
оснивача. 
 

II 
 

 У Решењу о именовању  председ-
ника и чланова Надзорног одбора Јавног  
комунално предузећа "Тимок - одржава-
ње" Зајечар, I бр. 02-167/2018 од 
25.07.2018. године (“Службени лист града 
Зајечара”, бр.34/18) у тачки  I, алинеја 2. 
тач. 1. мења се и гласи:  
  
 „1. Иван Стојановић, дипл. 
инж.архитектуре из Зајечара, представник 
оснивача.“ 
  
  

III 
 

  Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
  

IV 
 

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

  
 

 I бр.02-41/2019 
 У Зајечару, 15. март 2019.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 52. Закона о 
јавним предузећима („Сл. гласник РС“ 
бр.15/16), члана 32. став 1. тачка 9., а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 101/16 - 
др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 
12. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ бр.4/19), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној дана 15. 
марта 2019. године, донела  
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ НИКОЛА ШАРЧЕ-
ВИЋ, дипломирани инжењер геологије за 
хидрогеологију из Зајечара, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног  
предузећа „Водовод“ Зајечар, на период 
од шест месеци. 
 

II 
 

 Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 52. став 1. Закона о јавним 
предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16) 
прописано је да се вршилац дужности 
директора може именовати до именовања 
директора јавног предузећа по спроведе-
ном јавном конкурсу, а ставом 2. истог 
члана прописано је да период обављања 
функције вршиоца дужности директора не 
може бити дужи од једне године. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 – др.закон, 
101/16 - др.закон и 47/18) прописано је да 
скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, а чланом 
66. став 3. истог Закона је прописано да 
се одредбе овог Закона које се односе на 
скупштину општине примењују на градску 
скупштину. 
 Чланом 40. став 1. тачка 12. 
Статута града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“ бр. 4/19) прописано је да 
Скупштина  Града, именује и разрешава 
надзорни одбор и директора јавног 
предузећа чији је оснивач, даје сагласност 
на статут јавног предузећа и врши друга 
права оснивача у складу са законом и 
оснивачким актом. 

 Решењем Скупштине града 
Зајечара I бр. 02-70 од 09.03.2015. године 
(„Службени лист града Зајечара“, 
бр.12/15), Марко Пауновић, дипл. еконо-
миста из Зајечара именован је за дирек-
тора Јавног комуналног предузећа  „Водо-
вод“ Зајечар, на период од четири године. 
 Имајући у виду да je мандат Марку 
Пауновићу, директору овог Предузећа 
истекао, указала се потреба за именова-
њем лица које ће обављати функцију 
вршиоца дужности директора овог 
Предузећа, до именовања директора по 
спроведеном јавном конкурсу, у складу са 
одредбом члана 52. став 1. Закона о 
јавним предузећима. 
 Никола Шарчевић рођен је 
06.01.1984. године у Зајечару.  Дипломи-
рао је на Рударско геолошком факултету у 
Београду и стекао звање дипломирани 
инжењер геологије за хидрогеологију. У 
периоду од 2008-2012. године био је 
оснивач и власник приватне фирме 
“Aquageotermal” koja се претежно бавила 
изналажењем обновљивих ресурса 
подземних вода и коришћењем геотер-
миналне енергије са аспекта одрживости 
еко система. Као пројект менаџер и 
одговорно лице на терену радио је 
хонорарно на многим пројектима. Од 
почетка 2018. године радио је у “Геофиз” 
Београд, регистрованој за давање 
еколошких савета, до октобра 2018. 
године када је засновао радни односу у 
удружењу грађана „За чесме“. Један је од 
оснивача и председник Надзорног одбора 
Удружења грађана “За чесме”, као и 
председник Комисије за заштиту хладних 
и термалних вода у Сокобањи и 
председник Надзорног одбора Јавно 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“.  
 У складу са наведеним, Градско 
веће града Зајечара је утврдило Предлог 
Решења о именовању Николе Шарчевића, 
дипломираног инжењера геологије за 
хидрогеологију из Зајечара, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Зајечар и на основу 
члана 40. став. 1. тачка 12. Статута града 
Зајечара, предлаже Скупштини Града да 
исто размотри и усвоји. 
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 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема истог. 
 Решење доставити именованом, 
Јавном комуналном предузећу „Водовод“ 
Зајечар и архиви Градске управе града 
Зајечара. 
 

I број: 02-42/2019 
У Зајечару, 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.       

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07, 83/14 – др. 
Закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. 
тачка 62) Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.4/19), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 15. март 2019. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 

И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 
ЗА 2018. ГОДИНУ  

 
I 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју из Зајечара  
за 2018.годину, бр.102 од 06.02.2019. 
године, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора бр.129 од 20.02.2019. године.  
  

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 

I број: 02 - 43/2019 
У Зајечару, дана 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 

8) Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“,бр.129/07, 83/14 – др. Закон, 

101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 

62) Статута града Зајечара („Сл. лист 

града Зајечара“, бр.4/19), Скупштина 

града Зајечара, на седници одржаној 15. 

марта 2019. године,  донeла је  

 

 

РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА  УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

ЗА 2018. ГОДИНУ  

 

I 

 

 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 

Установе за дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју из Зајечара 

за 2018.годину, бр.128 од 20.02.2019. 

године, који је усвојен Одлуком Управног 

одбора бр.129 од 20.02.2019. године. . 

  

II 

 

 Ово решење објавити у 

“Службеном листу града Зајечара“. 

 

 

I број: 02-44/2019 

У Зајечару, дана 15. март 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“,бр.129/07, 83/14 – др. Закон, 
101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 
53) Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“, бр.4/19), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 15. 
марта 2019. године,  донeла је  
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РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

ЗА 2019. ГОДИНУ  
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
рада Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару за 
2019. годину, бр.103 од 06.02.2019. 
године, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора бр.129 од 20.02.2019. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-45/2019 
У Зајечару, дана 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/07, 83/14 – др. 
Закон, 101/16 и 47/18) и члана 40. став 1. 
тачка 53) Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.4/19), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 15. март 2019. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА 

ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

ЗА 2019. ГОДИНУ  
 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финан-
сијски план Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју из 
Зајечара за 2019. годину, број 831 од 
24.12.2018. године.  

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-46/2019 
У Зајечару, 15. март2019. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
    

 
 На основу члана 20. став 1. и 2. и 

члана 22. став 1. и 2. Закона о јавним 

службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 

71/94, 79/05-др.закон, 83/05-испр. др. 

закона и 83/14-др.закон) и члана 40. став 

1. тачка 66. Статута града Зајечара 

(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 4/19), 

Скупштина града Зајечара на седници 

одржаној 15. март 2019. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ 

ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

I 

 

 ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 

Туристичке организације града Зајечара, и 

то: 

 

     1.  Милош Ђуричић, члан и 

     2.  Вук Улвен, члан. 

             

II 

 

 Ово Решење се објављује у 

„Службеном листу града Зајечара“. 
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III 

 

  Решење доставити: именованима, 

Туристичкој организацији града Зајечара, 

Одељењу за привреду и друштвене 

делатности ГУ града Зајечара и архиви 

Скупштине града Зајечара. 

 

I бр.02-47/2019 

У Зајечару, 15. март 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

       Стефан Занков, с.р. 

   

 

 На основу члана 116. став 5. и 13. и 

члана 117. став 3. Закона о основама 

система образовања и васпитања 

("Службени гласник РС", бр.88/17, 27/18-

др.закони и 10/19) и члана 40. став 1. 

тачка 66. Статута града Зајечара (“Сл. 

лист града Зајечара”, бр. 4/19), Скупштина 

града Зајечара, на седници одржаној 15. 

март 2019. 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.  Марко Минић, представник 

локалне самоуправе. 

  

 II  ИМЕНУЈE СЕ у Школски одбор 

Школе за основно и средње образовање 

"Јелена Мајсторовић" у Зајечару, члан: 

 

 1.  Марко Ђуричић, представник 

локалне самоуправе. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 116. став 5. и 13. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања прописано је, између осталог, 

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, 

а чланом 117. став 3. истог Закона да ће 

скупштина јединице локалне самоуправе 

разрешити, пре истека мандата, поједине 

чланове, на лични захтев члана. 

 Чланом 40. став 1. тачка 66. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом, 

обавља и друге послове утврђене 

законом и овим статутом. 

 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. 

 Дана 24.01.2019. године, Марко 

Минић, члан Школског одбора школе, 

представник локалне самоуправе, 

Скупштини града Зајечара, поднео је 

писану оставку на ту функцију. 

 Овим Решењем предлаже се 

разрешење Марка Минића, члана 

Школског одбора те школе, као и 

именовање Марка Ђуричића из Зајечара, 

дипломираног правника, рођеног 1985. 

године, запосленог у Градској управи 

града Зајечара, као представника локалне 

самоуправе. 

 Увидом у Извештај Полицијске 

управе Зајечар И број:235-1665/19 од 

26.02.2019. године утврђено је да Mарко 

Ђуричић није осуђиван за кривична дела 

утврђена у члану 116. став 9. тачка.1) 

Закона о основама система образовања и 

васпитања. 



15. МАРТ 2019.  SLU@BENI LIST БРОЈ 08  СТРАНА 127 

 
 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: имено-
ванима,  Школи за основно и средње 
образовање "Јелена Мајсторовић" у 
Зајечару, Одељењу за  привреду и 
друштвене делатности и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 

I број 02-48/2019 

У Зајечару, 15. март 2019. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

   
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р.  
   

 

 На основу члана 116. став 2, 5. и 
13. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања ("Службени гласник РС", бр. 88/17, 
27/18-др.закони и 10/19) и члана 40. став 
1. тачка 66. Статута града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр.4/19), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 15. 
марта 2019. године, донела је 
 
 

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

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ХАЈДУК ВЕЉКО" У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 I  РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови 
Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару, и то:  
  

1. Саша Недељковић, представник 

родитеља и 

2. Миша Аранђеловић, представник 

родитеља. 
 

 II ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 

Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, 

чланови: 
 

1. Саша Јовановић, представник родите-

ља и 

2.  Роберт Шарац, представник родитеља. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 116. став 5. и 13. Закона о 

основама система образовања и 

васпитања прописано је, између осталог, 

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, 

а чланом 117. став 3. тачка 4) истог 

Закона да ће скупштина јединице локалне 

самоуправе разрешити, пре истека 

мандата, поједине чланове и у случају да 

се покрене иницијатива за разрешење 

члана органа управљања на предлог 

овлашћеног предлагача, односно због 

престанка основа по којем је именован у 

орган управљања.  

 Чланом 40. став 1. тачка 66. 

Статута града Зајечара прописано је да 

Скупштина града, у складу са законом, 

обавља и друге послове утврђене 

законом и овим статутом.  

 Скупштина града Зајечара је, 

Решењем I број 02-100 од 04.05.2018. 

године, именовала Школски одбор ОШ 

"Хајдук Вељко" у Зајечару. 

 Дописом број 1644 од 21.12.2018. 

године, директорка ОШ „Хајдук Вељко“ у 

Зајечар је обавестила Скупштину града 

Зајечара о наступању законских услова за 

разрешење два члана Школског одбора 

школе и, по спроведеној процедури, 

доставила предлоге овлашћених предла-

гача за именовање нових чланова. 
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 У поступку именовања нових 

чланова Школског одбора школе, ОШ 

"Хајдук Вељко" у Зајечару је приложила: 

Записник са седнице Савета родитеља 

бр.1595/2 од 07.12.2018. године, Одлуку 

Савета родитеља бр.1595/3 од 

07.12.2018. године, допис број 13 од 

09.01.2019. године, Потврду ПУ „Ђулићи“ 

од 04.01.2019. године, допис број 132 од 

24.01.2019. године, Обавештење од 

29.01.2019. године, Записник са седнице 

Савета родитеља бр.314/1 од 27.02.2019. 

године, Одлуку Савета родитеља бр.314/2 

од 27.02.2019. године, кao и Извештаје 

Полицијске управе у Зајечару од 

11.12.2018. године и од 08.01.2019. године 

да предложени кандидати нису осуђивани 

за кривична дела утврђена  у члану 116. 

став 9. тач.1 Закона о основама система 

образовања и васпитања.  

 На основу напред изложеног, а с 

обзиром да су овлашћени предлагачи 

спровели поступак у складу са Законом о 

основама система образовања и 

васпитања и предложили кандидате за 

чланове Школског одбора код којих не 

постоје законске сметње за именовање, 

Скупштина града Зајечара је, сходно 

наведеним прописима, одлучила као у 

диспозитиву овог решења. 

  

        Поука о правном средству: Против 

овог Решења може се покренути управни 

спор, тужбом, у року од 30 дана од дана 

пријема овог решења. Тужба се предаје 

Управном суду у Београду непосредно 

или преко поште. 

  Решење објавити у Службеном 

листу града Зајечара и доставити: 

именованима, Основној школи "Хајдук 

Вељко" у Зајечару, Одељењу за привреду 

и друштвене делатности и архиви 

Скупштине града Зајечара. 

 

 

 

 

 

I број 02-49/2019 

У Зајечару, 15. март 2019. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

   

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

   

 

На основу члана 66. Статута града 

Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 

бр. 4/2019),а у вези члана 12. став 8. Од-

луке о Градском већу града Зајечара („Сл. 

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

51/14 и 21/16) и Одлуке о прихватању 

пројекта „Очување и рестаурација екосис-

тема у урбаним зонама Софије и Заје-

чара“ („Сл. лист града Зајечара“ бр. 

18/2018), Градско веће града Зајечара, на 

седници одржаној 14.03.2019. године, 

донело је 

 

З А К Љ У Ч А К  

О ОДРЕЂИВАЊУ ФИНАНСИЈСКИХ 

СРЕДСТАВА У КО-ФИНАНСИРАЊУ 

ПРОЈЕКТА  

„ Очување и рестаурација екосистема у 

урбаним зонама Софије и Зајечара“  

 

I 

 
 Град Зајечар се обавезује да у 

суфинансирању пројекта „Очување и рес-
таурација екосистема у урбаним зонама 
Софије и Зајечара“ учествује са финан-
сијским средствима у износу од 84.424,89 
EUR, у циљу прибављања употребне доз-
воле и административних документа про-
јекта, како би се реализовао грађевински 
пројекат који је предмет целокупног 
споразума.  

 
II 
 

  Носилац пројекта је Град Зајечар, 
док су партнери на пројекту Град Софија, 
Бугарска и Фондација Љубав и Светло, 
Бугарска. 
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III 

 

       Решење доставити Градоначелнику 

града Зајечара, Србија; Градоначелнику 

Града Софија, Бугарска; и законском 

заступнику Фондације Љубав и Светло, 

Бугарска и архиви. 

IV 

 

 Закључак објавити у „Службеном 

листу града Зајечара“. 

   

III број:401-15/2019 

У Зајечару, 14.03.2019. год. 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић с.р. 
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