
 
 
 На основу члана 47. став 6. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/07, 83/2014- др. закон, 101/2016- 
др. закон и 47/2018), члана 66. став 1. 
тачке 22. Статута града Зајечара („Сл. 
Лист града Зајечара“, бр. 4/2019) и члана 
2. став 1. тачка 22. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 8/19), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној  
12.04.2019. године, донело је 
 
 

ПОСЛОВНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овим Пословником уређује се 
организација, начин рада и одлучивања 
Градског већа града Зајечара (у даљем 
тексту: Веће), права, дужности и 
одговорности чланова Већа и друга 
питања од значаја за рад Већа. 
 

Члан 2. 
 

 Веће има 9 (девет) чланова које 
бира Скупштина града Зајечара на 
предлог Градоначелника. 
 
 Градоначелник је председник Већа. 
 
 Заменик Градоначелника је члан 
Већа по функцији. 
 

Члан 3.  
 

 Веће одговара за свој рад на 
принципима колективне и индивидуалне 
одговорности Већа и сваког његовог 
члана. 
 
 

Члан 4.  
 

 Печат Већа је округлог облика, са 
грбом Републике Србије у средини и са 
текстом, који је ћириличним писмом 
исписан у концентричним круговима око 
грба : „Република Србија- Град Зајечар- 
Градско веће- Зајечар“. 
 
 

II- ПРАВА, ДУЖНОСТИ И 
ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНА ВЕЋА 

 
Члан 5.  

 
 Члан Већа има право и дужност да 
учествује у раду Већа и редовно 
присуствује седницама овог органа. 
 

Члан 6. 
 

 Ако је члан Већа спречен да 
присуствује седници или из одређених 
разлога  треба да напусти седницу, дужан 
је да о томе обавести председника Већа, 
односно председавајућег. 
 

Члан 7. 
 

  Члан Већа је одговоран за 
извршавање послова и задатака које му 
градоначелник и Веће повери, за 
заступање ставова Већа и благовремено 
покретање иницијативе за решавање 
питања из надлежности Већа у области за 
коју је задужен. 
 

Члан 8. 
 

 У вршењу својих права и дужности, 
Веће колективно ради и одлучује, изузев у 
случају помагања Градоначелнику у 
вршењу послова из његове надлежности. 
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III- СЕДНИЦЕ ВЕЋА 

 
1. Припремање и сазивање седница 

 
Члан 9. 

 
 Седнице Већа одржавају се по 
потреби, а најмање једном месечно. 
 
 Председник Већа сазива и стара се 
о припремању седнице, уз помоћ секре-
тара Градског већа. 
 

Члан 10.  
 

 Седницу Већа председник Већа 
сазива по сопственој иницијативи, на 
предлог председника Скупштине града 
или најмање 3 (три) члана Већа. 
 
 Председник Већа обавезно сазива 
седницу Већа ако то писаним путем 
затражи председник Скупштине града 
Зајечара или најмање 3 (три) члана Већа, 
ако се ради о пословима из члана 2. став 
1. тачка 1., 2., 3., 4. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара. 
 

Члан 11. 
 
 Председник Већа сазива седнице 
Већа, по правилу писаним путем, 
предлаже дневни ред, председава 
седницом и учествује у одлучивању. 
 
 У случају одсутности или 
спречености председника Већа да 
обавља своју функцију у Већу, замењује 
га заменик градоначелника. 
 

Члан 12. 
 

 Седница Већа сазива се, по 
правилу, најкасније 3 (три) дана, пре дана 
одређеног за одржавање. 
 
 Уз позив за седницу, члановима 
Већа доставља се предлог дневног реда, 
записник са претходне седнице и 
потребан материјал за разматрање, по 
правилу, најкасније 24 часа пре 
одржавања седнице. 
 

 Седница се може сазвати и у 
краћем року, као и телефонским путем, 
када председник Већа процени да за то 
постоје посебни разлози, и у том случају 
материјал за седницу се доставља 
непосредно пред саму седницу или на 
самој седници (седница по хитном 
поступку). 
 
 У нарочито оправданим и у хитним 
случајевима, председник Већа може 
одлучити да се седница сазове и одржи 
телефонским путем. 
 

Члан 13.  
 

 У раду Већа могу учествовати без 
права одлучивања, председник, заменик 
председника и секретар Скупштине града, 
начелник и заменик начелника Градске 
управе, руководећи радници организаци-
оних јединица Градске управе, чији се 
предлози аката и материјала разматрају и 
правобранилац града Зајечара. 
 
 За седницу Већа могу се позвати и 
представници других органа града и 
организација, представници јавних 
предузећа и установа чији је оснивач град, 
као и стручњаци за одређена питања када 
је то потребно и од интереса је за 
остваривање послова града. 
 

Члан 14. 
 

 Акте и друге материјале који се 
разматрају на седницама Већа припрема 
надлежна организациона јединица 
Градске управе. 
 
 Акте које Веће доноси у оквиру 
своје надлежности, надлежни орган 
формира у предлогу тог акта. 
 

Члан 15.  
 

 Акте које Веће разматра, надлежни 
орган припрема у форми нацрта тог акта. 
 
 Нацрте аката Градска управа града 
Зајечара доставља председнику Већа, 
који на основу поменутих аката предлаже 
дневни ред поједине седнице Већа. 
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 Нацрти општих и појединачних 
аката треба да садрже образложење. 
 
 Образложење мора да садржи 
правни основ и разлоге за доношење 
акта. Ако се предлогом акта стварају 
финансијске обавезе за буџет, образло-
жење садржи и процену износа финансиј-
ских средстава за његово спровођење. 
 
 Предлози извештаја, анализа и 
других докумената треба поред 
објашњења да садрже и закључак који се 
предлаже Већу. 
 

Члан 16.  
 

 Уколико предлог акта које Веће 
разматра није припремљен на начин који 
је одређен овим Пословником, Веће ће 
затражити од предлагача да предлог акта 
усклади са одредбама овог Пословника. 
 

Члан 17. 
 
Позив и материјал за седницу Већа 

може се доставити члановима Већа и 
другим учесницима у раду Већа 
електронским путем уколико то изричито 
захтевају и о томе писаним путем 
обавесте председника Већа. 
  Позив и материјал за седницу 
Већа у електронском облику достављају 
се члановима Већа и осталим учесницима 
у раду Већа на адресу електронске 
поште, коју им додељује Градска управа 
града Зајечара, упућивањем скенираног 
позива и линка путем кога могу преузети  
материјал за седницу Већа у скенираном, 
PDF формату. О упућивању позива и 
материјала за седницу Већа, чланови 
Већа и други учесници у раду Већа истог 
дана добијају и обавештење путем СМС 
поруке, које обавезно садржи дан и час 
сазване седнице Већа, на број телефона 
који доставе председнику Већа. 
 Упућивањем позива и материјала 
за седницу Већа на начин описан у 
претходном ставу сматра се да су позив и 
материјал за седницу Већа достављени 
члановима Већа и другим учесницима у 
раду Већа који захтевају да им се позив и 
материјал доставља електронским путем. 

 Материјал за допуну предложеног 
дневног реда, као и позив и материјал за 
седницу сазвану по хитном поступку, 
достављају се на начин описан у ставу 2. 
овог члана. 
 Члан Већа може највише једном у 
току календарске године одлучити да 
промени начин на који му се достављају 
позив и материјал за седницу Већа. 
 Изузетно, услед немогућности за 
доставу позива и материјала електронскм 
путем или из других разлога, председник 
Већа може одлучити да се позив и 
материјал свим члановима Већа 
достављају у штампаном облику. 
 Материјал који се члановима Већа 
доставља у току одржавања седнице 
Већа, доставља се члановима Већа у 
штампаном облику. 
 Члановима Већа који се нису 
изјаснили на који начин желе да им се 
изврши достава позива и материјала за 
седницу Већа, позив и материјал за 
седницу Већа  достављају се искључиво у 
штампаном облику. 
 

2. Секретар Већа 
 

Члан 18. 
 

 Градско веће има секретара који се 
стара о обављању стручних послова у 
вези са сазивањем и одржавањем 
седница Градског већа и руководи 
административним пословима везаних за 
њихов рад. 
 
 Секретар Већа помаже председ-
нику Градског већа у примени Пословника 
о раду Градског већа приликом 
одржавања седница Градског већа. 
 
 Секретара Градског већа распоре-
ђује начелник Градске управе одговара-
јућим решењем. 
 

Члан 19.  
 

 Секретар Већа је дужан да 
обавештава надлежну организациону 
јединицу Градске управе о актима које 
Градска управа треба да припреми за 
потребе Већа. 
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3.  Радна тела 

 
Члан 20.  

 
 Веће може образовати повремена 
радна тела за разматрање, припремање и 
давање предлога о питањима из 
надлежности Већа. 
 

Члан 21.  
 

 Актом о образовању радног тела 
одређује се састав, мандат, задатак, 
начин рада и рок у коме ће се обавити 
поверени послови. 
 

4. Ток седнице 
 

Члан 22. 
 

 Веће ради и одлучује на седници 
којој присуствује већина од укупног броја 
чланова Већа. 
 
 Ако се на седници констатује да не 
постоји већина за одлучивање, пред-
седник Већа одлаже седницу за одређени 
дан и час, са тим дневним редом и о томе 
обавештава само одсутне чланове Већа. 
 
 Када се због обимности дневног 
реда или из других разлога не може да 
заврши претрес по свим тачкама дневног 
реда, председник Већа може одлучити да 
се седница прекине и закаже наставак 
седнице за одређени дан и час, о чему се 
обавештавају само одсутни чланови Већа. 
 

Члан 23.  
 

 Када се утврди да је присутан 
потребан број чланова Већа за рад и 
одлучивање, приступа се утврђивању 
дневног реда.  
 
 Сваки члан Већа има право да 
предложи измене и допуне дневног реда. 

 
 Дневни ред се утврђује без 
претреса, већином гласова присутних 
чланова Већа. 
 

 

Члан 24. 
 

 После усвајања дневног реда 
прелази се на рад по појединим тачкама 
дневног реда по утврђеном редоследу. 
 

Члан 25. 
 

 Претрес се отвара по свакој тачки 
дневног реда. 
 
 На почетку претреса представник 
предлагача материјала даје потребна 
обавештења, уколико за то постоји 
потреба. 
 
 Веће може пре, у току и после 
закључења претреса, све до доношења 
одлуке, да одлучи да поједино питање 
скине са дневног реда или да се 
одлучивање о том питању одложи и врати 
предлагачу ради измене или допуне. 
 
 Свако питање се претреса док о 
њему има пријављених говорника. 
 
 Када се утврди да нема више 
пријављених говорника, председник Већа 
закључује претрес. 
 
 О примедбама на записник 
одлучује се без претреса. 
 

Члан 26.  
 

  
 Председник може да одреди паузу 
у току седнице ради обављања потребних 
консултација или прибављања мишљења 
за спровођење претреса и закључивање 
или због другог оправданог разлога. 
 

Кад услед обимности дневног реда 
или из других разлога не може да се 
заврши претрес по свим тачкама дневног 
реда, Веће може одлучити да се седница 
прекине и да се закаже наставак у 
одређени дан и час о чему се писаним 
путем обавештавају само одсутни 
чланови. 
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5. Одлучивање 

 
Члан 27.  

 
Веће о сваком питању из дневног 

реда одлучује након закљученог претреса. 
 
 О предлозима за измену и допуну 
аката и других материјала, датих на 
седници Већа, пре одлучивања, 
изјашњава се представник предлагача. 
 
 О предлозима за измену и допуну 
аката и других материјала датих на 
седници Већа одлучује се посебно пре 
одлучивања о предлогу у целини. 
 

Члан 28. 
 

 Веће одлучује јавним гласањем, 
већином присутних чланова, осим када 
утврђује Предлог статута града или 
одлуку о буџету града о чему Веће 
одлучује већином од укупног броја 
чланова. 
 
 Гласање се врши подизањем руке 
након позива председника Већа за 
изјашњавање. 
 
 Председник Већа најпре позива да 
се изјасне чланови који гласају „за“ , а 
затим они који гласају „против“ и на крају 
чланови који су уздржани од гласања. 
 
 Након обављеног гласања, 
председник утврђује резултате гласања и 
на основу резултата гласања објављује да 
ли је предлог о коме се гласа усвојен или 
одбијен. 
 

6. Записник и друга акта 
 

Члан 29.  
 

 О раду на седници Већа води се 
записник.  
 
 На седници Већа врши се тонско 
снимање. Тонски запис користе пред-
седник и чланови Већа, као и службе у 
циљу израде записника са седнице 
органа. 

 У записник се уноси време и место 
одржавања седнице, име председника, 
односно председавајућег и записничара, 
имена присутних чланова, имена оправ-
дано и неоправдано одсутних чланова, 
имена лица која су на седници присутна, 
кратак ток седнице са садржајем дневног 
реда и питања о којима се расправљало и 
одлучивало, имена свих учесника у 
претресу, резултат гласања и одлуке 
донете на седници Већа. 
 
 Председник формулише закључке 
који се уносе у записник. Исто то право 
има и сваки говорник у погледу 
формулације својих предлога и 
мишљења. 
 На захтев појединих чланова Већа, 
који су на седници издвојили своја 
мишљења, у записник се уносе битни 
делови њихове изјаве. 
 
 Записник са претходне седнице 
усваја се, по правилу, као прва тачка 
дневног реда наредне седнице. 
 

Члан 30.  
 

 Записник са седнице потписује 
председник односно председавајући Већа 
и записничар. 
 
 Записници са седница чувају се 
као трајни документи. 
 

Члан 31.  
 

 Веће доноси одлуку о привре-
меном финансирању у случају да Скуп-
штина града не донесе буџет пре почетка 
фискалне године, пословник, правилнике, 
наредбе, упутства, решења и закључке. 
 
 Акте из става 1. овог члана, 
потписује председник, односно 
председавајући Већа. 
 

Члан 32.  
 

 Акти које доноси Веће објављују се 
у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
 



6 СТРАНА   БРОЈ 10 SLU@BENI LIST 12. АПРИЛ 2019.  

 
 Поједини акти које доноси Веће, 
објављују се и на огласној табли, када је 
то тим актом предвиђено. 
 

7. Одржавање реда на седници 
 

Члан 33. 
 

 О реду на седници Већа стара се 
председник Већа. 
 
 Председник Већа може да изрекне 
меру упозорења и одузме реч, када је 
повређен ред на седници. 
 
 Веће, на предлог председника 
Већа може да изрекне меру удаљења са 
седнице. 
 

Члан 34. 
 

 Мера упозорења изриче се члану 
Већа који својим понашањем нарушава 
ред на седници (прекидањем говорника, 
узимањем речи када му није дата, 
увредљивим изражавањем и слично) или 
поступа противно одредбама овог 
Пословника. 
 

Члан 35.  
 

 Мера одузимања речи изриче се 
члану Већа који нарушава ред на 
седници, а већ је два пута упозорен на 
обавезу придржавања реда и одредбе 
Пословника. 
 

Члан 36. 
 

 Мера удаљења са седнице изриче 
се члану Већа који и поред изречене мере 
упозорења, односно мере одузимања 
речи, омета или спречава рад на седници. 
 
 У случају да председник Већа 
наведеним мерама не може одржати ред 
на седници, одредиће кратак прекид 
седнице. 
 
 Одредбе о одржавању реда на 
седници примењују се и на сва друга лица 
која присуствују седници Већа. 

 

IV- ЈАВНОСТ РАДА 
 

Члан 37. 
 

 Рад Већа је доступан јавности. 
 
 Веће одлучује о начину оствари-
вања јавности рада. 
 
 Јавност седница Већа не 
подразумева директне преносе седница. 
 
 О свом раду Веће обавештава 
јавност давањем информација средстви-
ма јавног информисања, одржавањем 
конференција за штампу или на други 
начин упознаје грађане са својим радом и 
актима које доноси. 
 

Члан 38. 
 

 Веће одлучује посебном одлуком 
који се подаци и материјали, примљени 
ради разматрања на седницама Већа и 
његових радних тела, морају чувати као 
тајна, односно који се подаци и 
материјали могу објављивати или на 
други начин стављати на располагање 
јавности, по истеку одређеног рока. 
 
 

V-  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 39. 
 

Одредба из члана 2. став 1. овог 
Пословника којом се предвиђа да Веће 
има 9 (девет) чланова које бира 
Скупштина града Зајечара на предлог 
Градоначелника, примењиваће се након 
спроведених избора за одборнике 
Скупштине града одржаних после 
ступања на снагу овог Пословника.  

 
Члан 40. 

 
 Ступањем на снагу овог Послов-
ника, престаје да важи Пословник 
Градског већа града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, број 33/2013). 
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Члан 41.  

 
 Овај Пословник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
  
III број 110-3/2019 
У Зајечару, дана 12.04.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с.р. 

   

 
 На основу члана 24. Закона о 
јавном информисању и медијима ("Сл. 
гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 
12/2016 - аутентично тумачење), члана 
19., 20., 21. и 22. Правилника о суфинан-
сирању пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
("Сл. гласник РС", бр. 16/2016 и 8/2017), 
члана 66. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 4/2019),  члана. 
12. Одлуке о Градском већу Града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
8/19) и члана 4. Одлуке о расписивању 
Јавног позива за суфинансирање проjе-
ката за остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања на терито-
рији Града Зајечара у 2019. години ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 2/2019), Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној 
12.04.2019. године, донело је 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о измени Решења о именовању 

Комисије за разматрање предлога 
пројеката и утврђивање предлога 

расподеле средстава по Јавном позиву 
за суфинансирање проjеката у области 

јавног информисања на територији 
Града Зајечара у 2019. години 

  
I 
 

 У Решењу о именовању Комисије 
за разматрање предлога пројеката и 
утврђивање предлога расподеле средста-
ва по Јавном позиву за суфинансирање 
проjеката у области јавног информисања 
на територији Града Зајечара у 2019. 

години III број: 02-31/2019 од 26.02.2019. 
године, тачка I став 1. подтачка 3. мења 
се и гласи: 
 
 “- Милан Брашњовић, новинар и 
уредник у Информативном програму 
Радио-телевизије Војводине, Телевизије 
Нови Сад.”   

 
II 
 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 

III 
 

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

IV 
 

 Решење доставити: именованом, 
Гаљини Чобанов, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности и архиви. 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Ово Решење је коначно. Против 
овог Решења може се поднети тужба 
Управном суду у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема. 
 
 III Број 403-4/2019 
 У Зајечару, 12.04.2019. године   
    

ПРЕДСЕДНИК  
Бошко Ничић с.р. 

   

 
На основу члана 5. Одлуке о 

буџету града Зајечара за 2019. годину 
("Сл. Лист града Зајечара", број  45 /18), 
Решења о давању сагласности на измене 
Посебаног програма коришћења сред-
става из  буџета града Зајечара по основу 
субвенција Јавног предузећа за планира-
ње, пројектовање,изградњу и надзор 
„Урбанизам и изградња“Зајечар  за 2019. 
годину ("Сл. Лист града Зајечара", број 08 
/19), члана 12. Одлуке о Градском већу 
града Зајечара ("Сл. Лист града Зајечара", 
број 8/19), Градско веће на седници 
одржаној дана 12.04.2019. доноси: 
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Р Е Ш Е Њ Е 

о измени Решења о давању субвенција 
Јавном предузећу за планирање, 
пројектовање,изградњу и надзор 

„Урбанизам и изградња“ Зајечар  за 2019. 
годину 

 
III број: 401-134/2018 од 28.12.2018. 

године 
 
I 
 

 У Решењу о давању субвенција 
Јавном предузећу за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор „Урбани-
зам и изградња“ Зајечар  за 2019. годину 
III број: 401-134/2018 од 28.12.2018. 
године у даљем тексту Решење, у тачки II, 
став 1., алинеја 3 мења се и гласи: 
 
„3. Услуге специјализованих предузећа  
...................................3.000.000,00 динара“; 
 

II 
 

 У Решењу у тачки II, став 1, после 
алинеје 4, додају се нове алинеје  5 и 6 
које гласе: 
 
„5.Набавка саобраћајних знакова и 
опреме ......................3.500.000,00 динара“; 
 
„6. Набавка опреме и средства за рад на 
пословима обележавања, постављања и 
одржавања саобраћајне сигнализације 
......................................500.000,00 динара“; 

 
III 
 

У свему осталом, Решење о 
давању субвенција Јавном предузећу за 
планирање, пројектовање, изградњу и 
надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар  
за 2019. годину остаје непромењено. 

 
IV 
 

О реализацији овог Решења 
стараће се Одељење за финансије 
Градске управе града Зајечара. 

 
 
 

V 
 

 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 

III број 401-25/2019 
У Зајечару 12.04.2019. 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Бошко Ничић, с.р. 

   

 
 На основу члана 66. став 1. тачка 
23. Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“,бр. 4/19), Члана 12. став 
4. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19) а у 
вези Одлуке о субвенционисању градског 
и приградског линијског превоза путника 
на територији Града Зајечара  („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 8/19), Градско веће 
града Зајечара,  на седници одржаној                                        
12.04.2019. године, донело је 
 
 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ 
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРЕВОЗ 

ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 
ПРИГРАДСКОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

  
Члан 1. 

  
 Град Зајечар субвенционише 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 у утврђеном износу од 100 %. 
 

Члан 2. 
 

 Ради остварења права из 
претходног члана Градска управа града 
Зајечара издаје карте које ће важити 
годину дана од дана подношења захтева, 
на захтев лица са пребивалиштем на 
територији Града Зајечара. 
 Родитељи, старатељи, односно 
други законски заступници подносе захтев 
из претходног става за своју децу, односно 
остала лица над којима се врши 
старатељство. Градска управа града 
Зајечара ће издати карту и овим лицима. 
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 Градска управа града Зајечара 
води електронску евиденцију о издатим 
картама из става 1. овог члана. 
  

Члан 3. 
 

 Запосленима у Градској управи 
града Зајечара, установама, организаци-
јама, јавним предузећима чији је оснивач 
Град Зајечар као и запослени  којима је 
Град Зајечар дужан да обезбеди превоз, 
карте из члана 2. овог Правилника биће 
израђене и предате преко послодавца. 
 Уколико запослени из претходног 
става одбије да преузме карту, сматраће 
се да је послодавац испунио своју обавезу 
накнаде трошкова према запосленима из 
става 1. овог члана, односно, да је 
обезбедио сопствени превоз за долазак и 
одлазак са рада запослених. 
 

Члан 4. 
 

  Карте из члана 2. по правилу 
садрже име и презиме корисника права, 
име једног родитеља, адресу пребива-
лишта, број личне карте, серијски број 
карте и печат Градске управе града 
Зајечара. 
 Изузетно, за лица која нису дужна 
да имају личну карту, карта за превоз 
садржи све елементе из става 1. овог 
члана, осим броја личне карте, а место 
њиховог пребивалишта се доказује 
потврдом надлежног органа о месту 
пребивалишта. 
      

Члан 5. 
 

 У случају губитка карте за превоз, 
трошкове израде нове карте сноси 
кориник права  по цени која се одређује 
актом Градске управе града Зајечара. 

 

Члан 6. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара”. 
 
III број 344-45/2019 
У Зајечару 12.04.2019. године 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

   ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић с.р. 

 На основу члана 8. става 1. 

алинеја 4. Одлуке о оснивању Буџетског 

фонда за подстицање рађања деце на 

територији града Зајечара ("Службени 

лист града Зајечара", број 40/16 и 42/18), 

члана 66. став 1. тачка 23. Статута града 

Зајечара ("Службени лист града 

Зајечара", број 4/19) и члана 12. став 7. 

Одлуке о Градском већу града Зајечара 

("Службени лист града Зајечара", број 

8/19), Градско веће града Зајечара, на 

предлог Комисије за подстицање рађања 

деце на територији града Зајечара, на 

седници одржаној дана12.04.2019. године, 

донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

о додели новчаних средстава за 

вантелесну оплодњу 

 у 2019. години 

 

 I ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из 

буџета града Зајечара за вантелесну 

оплодњу у 2019. години,  и то: 

 

1. Ивани Димитријевић из Зајечара,  

2. Јулијани Илић из  Зајечара,  

3. Бисерки Петковић из Зајечара,  

4. Снежани Николић из Зајечара,  

5. Мими Марин из Зајечар,  

6. Драгани Стојановић Недељковић 

из Зајечара,  

7. Маји Милошевић из Зајечара,  

8. Јелени Ђорђевић из Зајечара,  

9. Сандри Поповић из Зајечара,  

10. Сањи Диковић из Зајечара,  

11. Сањи Врањанац из Зајечара,  

12. Сањи Милић из  Зајечара и 

13. Санели Стојановић из Зајечара. 

 

 II Средства у износу од 

3.000.000,00 динара која су предвиђена 

Конкурсом и још 900.000,00 динара из 

текуће буџетске резерве, расподељују се 

учесницима Конкурса који испуњавају 

услове Конкурса из тачке I овог Решења, у 

појединачном износу од по 300.000,00 

динара. 
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 III Решење објавити у "Службеном 

листу града Зајечара". 

 
III  број 401-26/2019 
У Зајечару, 12.04.2019. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић,с.р. 

   

 
 На основу члана 43. став 1. тачка 

12., Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/18) 

и члана 66. став 1. тачка 14. Статута 

града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 

бр. 4/19) Градско веће града Зајечара, на 

седници одржаној дана 12. априла 

2019.године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању годишњег Плана рада 

Штаба за ванредне ситуације града 

Зајечара за период јануар - децембар 

2019. године 

 

I 

 

 Усваја се План рада Штаба за 

ванредне ситуације града Зајечара за 

период јануар - децембар 2019. године. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном 

листу Града Зајечара“. 

 

III број: 87-2/2019 

У Зајечару, 12. април 2019.године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

                 Бошко Ничић, с.р. 

 

 На основу члана 43. став 1. тачка 

12., Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању ванредним 

ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/18) 

и члана 66. став 1. тачка 14. и тачке 23. 

Статута града Зајечара („Сл.лист града 

Зајечара“, бр. 4/19) Градско веће града 

Зајечара, на седници одржаној дана 12. 

априла 2019.године, донело је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештаја о раду Штаба за 

ванредне ситуације града Зајечара за 

2018. годину 

 

I 

 

 Усваја се Извештај о раду Штаба 

за ванредне ситуације града Зајечара за 

2018. годину. 

 

II 

 

 Решење објавити у „Службеном 

листу Града Зајечара“. 

 

 

III број: 87-1/2019 

У Зајечару, 12. април 2019.године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Бошко Ничић, с.р. 

   

 
           На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 
108/16, 113/2017 и 95/2018) и члана 4. 
Одлуке о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 
43/17 и 4/19) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 8/19), Градско 
веће Града Зајечара je, на седници 
одржаној 12.04. 2019. године, донело   
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ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних 
просторија  града Зајечара 

 
I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-
челнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара, у ул. Генерала 
Гамбете бр. 82, у Зајечару, непосредном 
погодбом.  
 

II  
 

 Предмет  давања у закуп  је 
пословни простор  у ул. Генерала Гамбете 
бр. 82   у Зајечару, укупне површине 25 м2. 
 

III           
   

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

IV   
 

 Закључак објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
III бр. 361-13/2019 
У Зајечару,  12.04.2019.  године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

     ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић,с.р. 

   

 
           На основу члана 22. став 6. Закона 
о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 
108/16, 113/2017 и 95/2018) и члана 4. 
Одлуке о давању у закуп пословних 
просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 
43/17 и 4/19) и члана 12. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара ("Службе-
ни лист Града Зајечара“, бр. 8/19), Град-
ско веће Града Зајечара je, на седници 
одржаној 12.04. 2019. године, донело   

ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних 

просторија  града Зајечара 

 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градона-

челнику Града Зајечара за доношење 

Закључка о давању у закуп пословних 

просторија Града Зајечара, у ул. Хајдук 

Вељковој бр.18, у Зајечару, јавним 

надметањем.  

 

II  

 

 Предмет  давања у закуп  је 

пословни простор у ул. Хајдук Вељковој 

бр.18, у Зајечару, укупне површине 36 м2. 

 

III  

 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник 

Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 

спроведеном поступку, донесе Решење о 

давању предметних пословних просторија 

у закуп, за обављање регистроване 

делатности, као и да са најповољнијим 

понуђачем закључи Уговор о закупу истог. 

 

IV   

 

 Закључак објавити у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

 

III бр. 361-14/2019 

У Зајечару,12.04.2019. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић,с.р. 
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