
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 30. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16 - др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 3. став 1. тачка 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у 
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других 
имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл. Гласник РС“, бр. 16/18), члана 10. Одлуке о надлежностима у поступку  
прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр.16/14) и члана 40. тачка 37. Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на својој седници, одржаној 
21.10.2020. године, донела 
 
 
                                   О Д Л У К У 
       о прибављању кп. бр. 11076/2 КО Зајечар у ул. Љубе Нешића  у Зајечару 
         у јавну својину града Зајечара, путем размене непосредном погодбом 
 
 
            Члан 1. 
 
 
  ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Зајечара, путем размене непосредном 
погодбом, према процењеној тржишнoј вредности непокретности и то: 
 - градско грађевинско земљиште у приватној својини „НИС” А.Д. Нови Сад у 
обиму удела од 1/1, према листу непокретности бр. 17261  КО Зајечар означено као 
кп.бр. 11076/2 КО Зајечар, у  Зајечару, ул. Љубе Нешића, укупне површине 0.01,65 ха, 
у замену за 
 - градско грађевинско земљиште у јавној својини града Зајечара у обиму удела 
од 1/1, према листу непокретности бр. 17686 КО Зајечар означено као кп.бр. 6208/27 
КО Зајечар, у Зајечару,  ул. Милоша Обилића, укупне површине 4520 м²,  све у складу 
са одредбама члана 30. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 
105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018). 
 
 
            Члан 2. 
 
 Размена предметних непокретности извршиће се у складу са Записником о 
утврђивању тржишне вредности непокретности, сачињеног од Министарства 
финансија Републике Србије – Пореске управе – Сектора за издвојене активности – 
Одсека за контролу малих локација Зајечар, бр. 116-464-08-00041/2020-0000 од 
07.10.2020. године и уз доплату разлике у новцу у смислу одредаба члана 30. став. 1. 
тачка 3. Закона о јавној својини. 
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            Члан 3.   
 
 Овлашћује се Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, за потписивање 
Уговора о размени предметних непокретности.   
 
 
            Члан 4. 
  
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Зајечара“.  
I бр. 011-31/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 
                   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      Стефан Занков,с.р. 
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            Члан 3.   
 
 Овлашћује се Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, за потписивање 
Уговора о размени предметних непокретности.   
 
 
            Члан 4. 
  
 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Зајечара“.  
I бр. 011-31/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 
                   СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
 
                   ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                      Стефан Занков,с.р. 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           На основу члана 29. став  4. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 
105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/17 и 95/18), члана 10. Одлуке о  надлежностима у 
поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 16/14) и члана 40. тачка 37. Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 21.10.2020 године, 
донела   

 
О Д Л У К У 

 
о прибављању непокретности у јавну својину Града Зајечара, 

 непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње  
улице Немањине у Зајечару 

 
 

Члан 1. 
 

 ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду 
према процењеној тржишној вредности, ради изградње улице Немањине у Зајечару, у 
складу са Планом генералне регулације Града Зајечара бр. 3 - Центар града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара" бр. 34/18), непокретност - грађевинско земљиште и то:  
 - део кп. бр. 9143 КО Зајечар, у површини од 0.01,40 ха, тј. реални део предметне 
парцеле у уделу од 140/370, у следећим мерама и границама: са североистока у дужини од 
7.43 м до кп. бр. 9159 (улица Чупићева), са југоистока у два прелома, први прелом у дужини 
од 8.26 м, други прелом у дужини од 16.87 м до кп. бр. 9141 (улица Немањина), са југозапада 
у два прелома, први прелом у дужини од 3.83 м, други прелом у дужини од 2.91 м до кп. бр. 
9141 (улица Немањина), са северозапада у четири прелома, први прелом у дужини од 15.55 
м,  други прелом у дужини од 1.48 м, трећи прелом у дужини од 1.30 м и  четврти прелом у 
дужини од 2.55 м до преосталог дела парцеле, у приватној својини Живковић (Голуб) 
Славољуба из Зајечара, ул. Мије Станимировића бр. 10Ц, према Листу непокретности бр. 
2057 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар непокретности у Зајечару. 
 

Члан 2. 
 
 Поступак прибављања непокретности у јавну својину Града Зајечара, непосредном 
погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној вредности, ради изградње улице 
Немањине у Зајечару, покренут је Закључком Градског већа града Зајечара III бр. 02-
130/2020 од 16.09.2020. године. 

 
Члан 3. 

 
            Сврха прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину Града 
Зајечара је регулисање имовинско правних односа ради изградње улице Немањине у 
Зајечару, у складу са Планом генералне регулације Града Зајечара бр. 3 - Центар града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 34/18) . 
             Власник земљишта, Живковић Славољуба из Зајечара, сагласан је да предметно 
земљиште уступи Граду непосредном погодбом, у Законом прописаном поступку, уз накнаду 
према процењеној тржишној вредности земљишта утврђеној од стране Министарства 
финансија - Пореске управе у Зајечару у износу од 1.247,38 дин/1м², што за површину од 
0.01,40 ха укупно износи 174.633,20 динара.  

 
Члан 4. 

 
            На основу ове Одлуке, у име Града Зајечара, Градоначелник Града Зајечара ће са 
власником земљишта закључити Уговор о прибављању предметног грађевинског земљишта 
у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе уговарача. 
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Члан 5. 
 

             Одлуку објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
                     
I бр. 011-32/2020 
У Зајечару, 21.10. 2020. године 
                                                                   
                   
                                               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 
 
                
                     ПРЕДСЕДНИК 
                         Стефан Занков,с.р. 
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Члан 5. 
 

             Одлуку објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
                     
I бр. 011-32/2020 
У Зајечару, 21.10. 2020. године 
                                                                   
                   
                                               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 
 
                
                     ПРЕДСЕДНИК 
                         Стефан Занков,с.р. 
                                                                  
 

 На основу члана 536. став 3. и став 4. Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник  РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 
40. тачка 10. и тачка 66. Статута Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара" 
број 4/19) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020.године, 
донела је 
 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР „УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА“ ЗАЈЕЧАР – У ЛИКВИДАЦИЈИ   
 
 
 
I 

 
 
  Усваја се Почетни ликвидациони извештај Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у 
ликвидацији, а који је саставни део овог Решења. 
 
 

II 
 
 

 
 Ово Решење објавити у "Службеном  листу Града Зајечара" . 
 

 
 
I бр. 02-146/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 
 
                                                                           

         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
         

          
                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                              Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон и 9/2020) и члана 15. тачка 16. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечарa”, број 4/2019), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 21.10.2020. године, донела 

 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА ГЕНЕРАЛУ ГАМБЕТИ И  

ГЕНЕРАЛУ ЦОЛОВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 Постављају се споменици и то: 

 - генералу Гамбети, у ул. Генерала Гамбете, на улазу у спортско-рекреативни 
комплекс „Попова плажа” у Зајечару, на делу катастарске парцеле број 8568 КО 
Зајечар и 

 - генералу Цоловићу,  на углу ул. Генерала Гамбете и Хајдук Вељкове, испред 
зграде Вишег суда у Зајечару, на делу катастарске парцеле број 9668/1 КО Зајечар. 

Члан 2. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одбор за реализацију пројекта 

постављања споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу, образован Одлуком 
Скупштине града Зајечара и надлежне стручне службе Градске управе града 
Зајечара. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара“. 
 

 
 

I број 011-33/2020 

У Зајечару, 21.10.2020. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
         ПРЕДСЕДНИК  

           Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 146. став 4. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука 
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019 – др. закон и 9/2020) и члана 15. тачка 16. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечарa”, број 4/2019), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 21.10.2020. године, донела 

 
 

О Д Л У К У 
О ПОСТАВЉАЊУ СПОМЕНИКА ГЕНЕРАЛУ ГАМБЕТИ И  

ГЕНЕРАЛУ ЦОЛОВИЋУ 
 
 

Члан 1. 
 Постављају се споменици и то: 

 - генералу Гамбети, у ул. Генерала Гамбете, на улазу у спортско-рекреативни 
комплекс „Попова плажа” у Зајечару, на делу катастарске парцеле број 8568 КО 
Зајечар и 

 - генералу Цоловићу,  на углу ул. Генерала Гамбете и Хајдук Вељкове, испред 
зграде Вишег суда у Зајечару, на делу катастарске парцеле број 9668/1 КО Зајечар. 

Члан 2. 
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одбор за реализацију пројекта 

постављања споменика генералу Гамбети и генералу Цоловићу, образован Одлуком 
Скупштине града Зајечара и надлежне стручне службе Градске управе града 
Зајечара. 

Члан 3. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара“. 
 

 
 

I број 011-33/2020 

У Зајечару, 21.10.2020. 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. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10. 2020. године, донeла је  
 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2019. ГОДИНУ 

УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2019. годину Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине - Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Број 546 од 
04.09.2020. године, који је усвојио Привремени управни одбор Одлуком Број 545 од 
04.09.2020. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I Број: 02-147/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                              Стефан Занков,с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 На основу члана 32. став 1. тачка 8) 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 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. године, донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2019. годину Установе Народно 
позориште Тимочке Крајине - Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Број 
74 од 26.02.2020. године, који је усвојио Привремени управни одбор Одлуком Број 
232  од 27.02.2020. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I Број: 02-148/2020 
У Зајечару, 21.10. 2020. године 
 
 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                              Стефан Занков, с.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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 На основу члана 32. став 1. тачка 8) 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 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. године, донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2019. годину Установе Народно 
позориште Тимочке Крајине - Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Број 
74 од 26.02.2020. године, који је усвојио Привремени управни одбор Одлуком Број 
232  од 27.02.2020. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I Број: 02-148/2020 
У Зајечару, 21.10. 2020. 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. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. године,  донeла је  
   
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА СЕПТЕМБАР 2019. - АВГУСТ 
2020. ГОДИНЕ 

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана рада Предшколске 
установе „Ђулићи“ Зајечар за септембар 2019. – август 2020. године, Број: 4740 од 
17.08.2020. године, који је усвојио Управни одбор Установе дана 14.09.2020 године.  
 

II 
 
 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-149/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
                                                               

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

                            ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                 Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 8) 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 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10. 2020. године,  донeла је   
 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

 
 

 
I 
 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Ђулићи“ 
Зајечар за радну 2020/2021. годину, Број: 4814 од 19.08.2020. године, који је усвојио 
Управни одбор Установе од 14.09.2020. године.  
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-150/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
                                                                      

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 8) 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 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10. 2020. године,  донeла је   
 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ 
 

 
 

 
I 
 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи план рада Предшколске установе „Ђулићи“ 
Зајечар за радну 2020/2021. годину, Број: 4814 од 19.08.2020. године, који је усвојио 
Управни одбор Установе од 14.09.2020. године.  
 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-150/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
                                                                      

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                             Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 121 Закона о основама система образовања и васпитања 
("Службени гласник РС", бр.88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), члана 3.став 4. 
Правилника о општинском савету родитеља ("Службени гласник РС", бр.72/18),члана 
40. тачка 6. .Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", бр. 4/19), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. године, донела је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 
                                                          I       

 
 Образује се Локални савет родитеља  Града Зајечара ( у даљем тексту:Савет). 
 Савет чине по два представника савета родитеља сваке основне и средње 
школе на територији Града Зајечара и Предшколске установе “Ђулићи”Зајечар. 
 
                                                                   II 
 
 У састав Савета именују се: 
 
 1.Представници Предшколске установе “Ђулићи” у Зајечару 
                    - Владимир Ненић,члан 
                    - Маја Пајкић,заменик члана. 
 2.Представници Основне школе “Ђура Јакшић” у Зајечару 
           - Ана Јовановић,члан 
                    - Марија Војиновић,заменик члана 
 3.Представници Основне школе “Љубица Радосављевић Нада” у Зајечару 
           -Санела Грујић Пејић,члан 
                    - Милена Петковић,заменик члана 
 4.Представници Основне школе “Десанка Максимовић” у Зајечару 
          - Сања Стојановић,члан 
                    - Милица Стојковић,заменик члана 
 5.Представници Основне школе “Љуба Нешић” у Зајечару 
          - Владан Станковић,члан 
                    - Ивана Милојковић,заменик члана 
 6.Представници Основне школе “Хајдук Вељко” у Зајечару 
           -Саша Јовановић,члан 
                    - Роберт Шарац,заменик члана 
 7.Представници Основне школе “Владислав Петковић Дис” у Грљану 
          - Биљана Николић,члан 
                    - Данијела Никић,заменик члана 
 8.Представници Основне школе “Вук Караџић” у Великом Извору 
          - Маја Тодоровић,члан 
                    - Срђан Војисављевић,заменик члана  
 9.Представници Основне школе “Доситеј Обрадовић” у Вражогрнцу 
          - Ивона Јордаковић,члан 
                    - Санела Катић,заменик члана 
  
 
 10.Представници Основне школе “Јован Јовановић Змај” у Салашу 
          - Душко Милић,члан 
                    - Нинослав Динић,заменик члана 
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 11.Представници Основне школе “Јеремија Илић Јегор” у Рготини 
          - Данијела Анђелковић,члан 
                    - Марија Тамбурић,заменик члана 
 12.Представници Основне школе “15.мај” у Малом Јасеновцу 
          - Јелена Милошевић,члан 
                    - Данијела Пударевић,заменик члана 
 13.Представници Основне музичке школе “Стеван Мокрањац” у Зајечару 
          - Милица Пауновић,члан 
                    - Биљана Стојановић,заменик члана  
 14.Представници Школе за основно и средње образовање  “Јелена 
Мајсторовић” у Зајечару 
          - Јелена Влатковић Митровић,члан 
                    - Новица Станковић,заменик члана 
 15.Представници Гимназије у Зајечару 
           - Дејан Јеначковић,члан 
                    - Викторија Варат Радисављевић,заменик члана 
 16.Представници Економско – трговинске школе у Зајечару 
           - Радица Антић,члан 
                    - Сања Петковић,заменик члана 
 17.Представници Техничке школе у Зајечару 
           - Ивица Николић,члан 
                    -  Ивана Јоцић,заменик члана 
 18.Представници Медицинске школе у Зајечару 
           - Небојша Димитријевић,члан 
                     - Јовиша Петровић,заменик члана 
 
                                                                  III  
 
 Мандат чланова и заменика чланова Савета траје до краја радне, односно 
школске 2020/2021. године. 
 
                                               IV  
 
 Савет обавља следеће послове: 
 
 1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права  
детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика 
на територији града; 
 
 2) учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за 
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 
 
 3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 
доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; 
спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и 
осетљивих група на територији града; 
 
  
 4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији града у вези 
са питањима из њихове надлежности; 
 
 5) заступа интересе деце и ученика у ситуацијама које су од значаја за 
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 11.Представници Основне школе “Јеремија Илић Јегор” у Рготини 
          - Данијела Анђелковић,члан 
                    - Марија Тамбурић,заменик члана 
 12.Представници Основне школе “15.мај” у Малом Јасеновцу 
          - Јелена Милошевић,члан 
                    - Данијела Пударевић,заменик члана 
 13.Представници Основне музичке школе “Стеван Мокрањац” у Зајечару 
          - Милица Пауновић,члан 
                    - Биљана Стојановић,заменик члана  
 14.Представници Школе за основно и средње образовање  “Јелена 
Мајсторовић” у Зајечару 
          - Јелена Влатковић Митровић,члан 
                    - Новица Станковић,заменик члана 
 15.Представници Гимназије у Зајечару 
           - Дејан Јеначковић,члан 
                    - Викторија Варат Радисављевић,заменик члана 
 16.Представници Економско – трговинске школе у Зајечару 
           - Радица Антић,члан 
                    - Сања Петковић,заменик члана 
 17.Представници Техничке школе у Зајечару 
           - Ивица Николић,члан 
                    -  Ивана Јоцић,заменик члана 
 18.Представници Медицинске школе у Зајечару 
           - Небојша Димитријевић,члан 
                     - Јовиша Петровић,заменик члана 
 
                                                                  III  
 
 Мандат чланова и заменика чланова Савета траје до краја радне, односно 
школске 2020/2021. године. 
 
                                               IV  
 
 Савет обавља следеће послове: 
 
 1) даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање права  
детета, унапређивање образовања, васпитања и безбедности деце, односно ученика 
на територији града; 
 
 2) учествује у утврђивању локалних планова и програма који су од значаја за 
остваривање образовања, васпитања и безбедности деце; 
 
 3) прати и разматра могућности за унапређивање једнаког приступа, 
доступности и могућности образовања и васпитања за децу, односно ученике; 
спречавања социјалне искључености деце односно ученика из угрожених и 
осетљивих група на територији града; 
 
  
 4) пружа подршку савету родитеља свих установа на територији града у вези 
са питањима из њихове надлежности; 
 
 5) заступа интересе деце и ученика у ситуацијама које су од значаја за 

унапређивање њиховог образовања, васпитања, безбедности и добробити на 
територији града; 
 
 6) сарађује са организацијама које делују у области образовања и васпитања, 
заштите здравља, социјалне заштите, културе, заштите и унапређења права детета 
и људских  права; 
 
 7) обавља и друге послове у вези са образовањем и васпитањем на територији 
града. 
     
                                                                 V 
 
 Административно-техничке послове за потребе Савета, обавља Одељење за 
општу управу, заједничке и нормативно-правне послове-Канцеларија за скупштинске 
послове. 
                                                                VI    
  
 Овим Решењем замењује се Решење Скупштине града Зајечара, I бр. 02-
211/2019 од 25.10.2019.године 
 
      VII     
 
 Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“ и доставити: 
именованима, школама,Предшколској установи “Ђулићи” Зајечар и архиви. 
 
 
 
 I број: 02- 151 /2020 
 У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

             
 
                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117.  став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 21.10. 2020. године, донела је 
 
 

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

 ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Гимназије у Зајечару, Ивица 
Милосављевић, представник родитеља.  
         
 II  ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Гимназије у Зајечару, члан Марија Бузаџин, 
представник родитеља. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

  
   
 Скупштина града Зајечара, на седници од 25.07.2018. године, је именовала 
Школски одбор Гимназије у Зајечару. 
 Дописом Број 01-503 од 18.09.2020. године, директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара, да је Савет родитеља, на седници одржаној 14.09.2020. 
године, констатовао да Ивица Милосављевић, представник родитеља не може да 
обавља функцију члана школског одбора Гимназије у Зајечару, из разлога што је 
родитељ ученика који је завршио школовање у тој школи, тако да је престао основ по 
коме је именован. 
 У поступку именовања новог члана Школског одбора школе, Гимназија у 
Зајечару је приложила: Записник Комисије за спровођење поступка утврђивања 
предлога за представника родитеља у Школском одбору Гимназије Зајечар Број 03-
493 од 14.09.2020. године и Податак из казнене евиденције Полицијске управе у 
Зајечара Број: 235-1/2858/20 од 16.09.2020. године, да предложени кандидат није 
осуђивана за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
 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 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. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117.  став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 21.10. 2020. године, донела је 
 
 

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

 ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Гимназије у Зајечару, Ивица 
Милосављевић, представник родитеља.  
         
 II  ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Гимназије у Зајечару, члан Марија Бузаџин, 
представник родитеља. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

  
   
 Скупштина града Зајечара, на седници од 25.07.2018. године, је именовала 
Школски одбор Гимназије у Зајечару. 
 Дописом Број 01-503 од 18.09.2020. године, директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара, да је Савет родитеља, на седници одржаној 14.09.2020. 
године, констатовао да Ивица Милосављевић, представник родитеља не може да 
обавља функцију члана школског одбора Гимназије у Зајечару, из разлога што је 
родитељ ученика који је завршио школовање у тој школи, тако да је престао основ по 
коме је именован. 
 У поступку именовања новог члана Школског одбора школе, Гимназија у 
Зајечару је приложила: Записник Комисије за спровођење поступка утврђивања 
предлога за представника родитеља у Школском одбору Гимназије Зајечар Број 03-
493 од 14.09.2020. године и Податак из казнене евиденције Полицијске управе у 
Зајечара Број: 235-1/2858/20 од 16.09.2020. године, да предложени кандидат није 
осуђивана за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
 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 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. 
 
 
 

 На основу напред изложеног, а с обзиром да је овлашћени предлагач спровео 
поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
предложио кандидата за члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња 
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, Гимназији у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара и архиви. 
 
 
I бр.02-152/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
                              Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117.  став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. године, донела је 
 
 

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

 ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Економско-трговинске школе у 
Зајечару, Саша Петровић, представник родитеља.  
         
 II  ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Економско-трговинске школе у Зајечару, 
члан Жаклина Недовић Димитријевић, представник родитеља. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

  
   
 Скупштина града Зајечара, на седници од 25.10.2019. године, је именовала 
Сашу Петровића у Школски одбор Економско-трговинске школе у Зајечару. 
 Дописом Број 611-463-01/7 од 21.09.2020. године, директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара, да је Савет родитеља, на седници одржаној 14.09.2020. 
године, донео одлуку да Саша Петровић, представник родитеља не може да обавља 
функцију члана школског одбора Економско-трговинске школе у Зајечару, из разлога 
што је родитељ ученика који је завршио школовање у тој школи, тако да је престао 
основ по коме је именован. 
 У поступку именовања новог члана Школског одбора школе, Економско-
трговинска школа у Зајечару је приложила: Одлуку Савета родитеља Економско-
трговинске школе Број 611-446/3-01/3 од 14.09.2020. године, Извод из Записника  
Број 611-446-01/3 од 14.09.2020. године и Податак из казнене евиденције Полицијске 
управе у Зајечара Број: 235-1/2855/20 од 16.09.2020. године, да предложени 
кандидат није осуђивана за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
 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 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. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117.  став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. године, донела је 
 
 

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

 ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Економско-трговинске школе у 
Зајечару, Саша Петровић, представник родитеља.  
         
 II  ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Економско-трговинске школе у Зајечару, 
члан Жаклина Недовић Димитријевић, представник родитеља. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е  

  
   
 Скупштина града Зајечара, на седници од 25.10.2019. године, је именовала 
Сашу Петровића у Школски одбор Економско-трговинске школе у Зајечару. 
 Дописом Број 611-463-01/7 од 21.09.2020. године, директор школе је обавестио 
Скупштину града Зајечара, да је Савет родитеља, на седници одржаној 14.09.2020. 
године, донео одлуку да Саша Петровић, представник родитеља не може да обавља 
функцију члана школског одбора Економско-трговинске школе у Зајечару, из разлога 
што је родитељ ученика који је завршио школовање у тој школи, тако да је престао 
основ по коме је именован. 
 У поступку именовања новог члана Школског одбора школе, Економско-
трговинска школа у Зајечару је приложила: Одлуку Савета родитеља Економско-
трговинске школе Број 611-446/3-01/3 од 14.09.2020. године, Извод из Записника  
Број 611-446-01/3 од 14.09.2020. године и Податак из казнене евиденције Полицијске 
управе у Зајечара Број: 235-1/2855/20 од 16.09.2020. године, да предложени 
кандидат није осуђивана за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
 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 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. 
 
 
 

 На основу напред изложеног, а с обзиром да је овлашћени предлагач спровео 
поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
предложио кандидата за члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња 
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, Економско-трговинској школи у Зајечару, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви. 
 
 
I бр.02-153 /2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

              ПРЕДСЕДНИК 
                              Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. 
године, донела је 
 
 

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

"ХАЈДУК ВЕЉКО" У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, 
Татјана Стојановић Љубисављевић, представник запослених. 
         
 II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, члан 
Марија Стевановић, представник запослених. 
 
 

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 02-100/2018 од 04.05.2018. године, 
именовала Татјану Стојановић Љубисављевић, за члана Школског одбора Основне школе 
"Хајдук Вељко" у Зајечару. 
 Дописом Број 1422 од 16.10.2020. године директорка Основне школе "Хајдук Вељко" у 
Зајечару је обавестила Скупштину града Зајечара о наступању законских услова за 
разрешење члана Школског одбора, обзиром да је Татјана Стојановић Љубисављевић, дана 
15.10.2020. године, поднела оставку, на место члана Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару из реда запослених, из личних разлога, и по спроведеној процедури 
доставила предлог за именовање новог члана. 
 У поступку именовања новог члана Школског одбора, Основна школа "Хајдук Вељко" у 
Зајечару је приложила: Записник са седнице Наставничког већа ОШ "Хајдук Вељко" у Зајечару 
Број 1421 од 16.10.2020. године и Податак из казнене евиденције Полицијске управе у 
Зајечара Број: 235-1/3257/20 од 16.10.2020. године, да предложени кандидат није осуђивана 
за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 
 На основу напред изложеног, а обзиром да је овлашћени предлагач спровео поступак 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и предложио кандидата за 
члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња за именовање, Скупштина града 
Зајечара, је сходно наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву овог Решења. 
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 На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 
- др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 21.10.2020. 
године, донела је 
 
 

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

"ХАЈДУК ВЕЉКО" У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, 
Татјана Стојановић Љубисављевић, представник запослених. 
         
 II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару, члан 
Марија Стевановић, представник запослених. 
 
 

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 02-100/2018 од 04.05.2018. године, 
именовала Татјану Стојановић Љубисављевић, за члана Школског одбора Основне школе 
"Хајдук Вељко" у Зајечару. 
 Дописом Број 1422 од 16.10.2020. године директорка Основне школе "Хајдук Вељко" у 
Зајечару је обавестила Скупштину града Зајечара о наступању законских услова за 
разрешење члана Школског одбора, обзиром да је Татјана Стојановић Љубисављевић, дана 
15.10.2020. године, поднела оставку, на место члана Школског одбора Основне школе "Хајдук 
Вељко" у Зајечару из реда запослених, из личних разлога, и по спроведеној процедури 
доставила предлог за именовање новог члана. 
 У поступку именовања новог члана Школског одбора, Основна школа "Хајдук Вељко" у 
Зајечару је приложила: Записник са седнице Наставничког већа ОШ "Хајдук Вељко" у Зајечару 
Број 1421 од 16.10.2020. године и Податак из казнене евиденције Полицијске управе у 
Зајечара Број: 235-1/3257/20 од 16.10.2020. године, да предложени кандидат није осуђивана 
за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 
 На основу напред изложеног, а обзиром да је овлашћени предлагач спровео поступак 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и предложио кандидата за 
члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња 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 
Градске управе града Зајечара и архиви. 
 
I број: 02-154/2020 
У Зајечару, 21.10.2020. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА       
                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                         Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 
РС“,бр.15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9., а 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 21.10.2020. године,  донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног  комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар 

  
  I  

  
 Мења се Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар  Iбр. 02-199/2019 ("Сл. лист 
града Зајечара", број 43/17, 40/18,42/18 и 26/19) од 25.10.2019. године у чл. I ставу  2. 
Решења, и гласи: 
 
„ - за председника 
 
     „Млађан Јовановић, Мастер дипломирани економиста из Зајечара, представник 
оснивача“  

 
   

II  
 
  Oво Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 

 
 

III 
 

 Решење доставити именованом, Јавном комунално-стамбеном предузећу 
"Зајечар"  Зајечар и архиви. 

 
  
 

 I бр.02-155/2020 
 У Зајечару, 21.10.2020.године.  
 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                 ПРЕДСЕДНИК 
                        Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 
РС“,бр.15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9., а 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 21.10.2020. године,  донела  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 о измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног  комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар 

  
  I  

  
 Мења се Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар  Iбр. 02-199/2019 ("Сл. лист 
града Зајечара", број 43/17, 40/18,42/18 и 26/19) од 25.10.2019. године у чл. I ставу  2. 
Решења, и гласи: 
 
„ - за председника 
 
     „Млађан Јовановић, Мастер дипломирани економиста из Зајечара, представник 
оснивача“  

 
   

II  
 
  Oво Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 

 
 

III 
 

 Решење доставити именованом, Јавном комунално-стамбеном предузећу 
"Зајечар"  Зајечар и архиви. 

 
  
 

 I бр.02-155/2020 
 У Зајечару, 21.10.2020.године.  
 

 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

                 ПРЕДСЕДНИК 
                        Стефан Занков,с.р. 

 На основу члана 13. став 5, члана 20. став 1. тачка 15. и члана 32. став 1. 
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-
др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 16. Закона о полицији („Сл.гласник РС“, 
бр. 6/2016, 24/2018 и 87/2018) и члана 40. став 1. тачка 66. Статута града Зајечара 
(“Сл. лист града Зајечара”, бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној дана 21.10.2020.  године, донела је  
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

  
 
 
 
 

Члан 1.  
 
 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за безбедност града Зајечара ( у даљем тексту: Савет), у 
саставу: 
 
1. Бошко Ничић, Градоначелник града Зајечара, председник Савета, 
2. Сања Димитријевић, начелник Полицијске управе Зајечар, заменик председника 
Савета, 
3. Вукашин Лакићевић, члан Градског већа града Зајечара, 
4. Драган Ранђеловић, члан Градског већа града Зајечара, 
5. Елена Петровић, помоћник Градоначелника града Зајечара, 
6. Саша Ивковић, одборник Скупштине града Зајечара, 
7. Владан Бојовић, Одељење за комуналну полицију и инспекцијске послове, 
8. Срђан Голубовић, начелник Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове, 
9. Јасмина Стевић Јовић, Шеф Канцеларије за заштиту животне средине, 
10. Драган Стојановић, виши референт на пословима одржавања рачунарског 
система Градске управе града Зајечара, 
11. др Мирослав Стојановић, директор Здравственог центра Зајечар, 
12. Славиша Димитријевић, јавни тужилац у Основном тужилаштву у Зајечару, 
13. Жељка Петровић, в.ф. председника Прекршајног суда у Зајечару, 
14. Сузана Крстић, директорка ОШ „Хајдук Вељко“ у Зајечару, 
15. Протонамесник Зоран Голубовић, Тимочка епархија, 
16.  Ненад Динуловић, в.д. директора Центра за социјални рад у Зајечару, 
17. Владан Марковић, секретар Црвеног крста у Зајечару, 
18.Тања Јовановић, директор Установе за децу „Ђулићи“, 
19. Никола Шарчевић, в.д. директора ЈКП „Водовод“ Зајечар, 
20. Марко Сибиновић, Тимочки омладински центар. 
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Члан 2. 
 

 Задаци Савета су: 
 
-дефинисање безбедносних проблема који постоје у граду  
Зајечару; 
- одређивање стратегијских праваца развоја превентивне стратегије и подела 
појединих овлашћења у том правцу; 
- усвајање програма превенције којима се делује на поједине безбедоносне 
проблеме; 
- доношење одлука и прописивање обавеза поједних субјеката који се тичу усвојених 
програма превенције, којима се покушавају решити поједини безбедоносни 
проблеми; 
- подношење извештаја у погледу резултата предузетих програма превенције; 
- вршење измена и допуна програма и превентивних настојања; 
- формирање радних група у оквиру Савета које су специјализоване за развој и 
имплементацију појединих пројеката превенције, којима се делује на поједине 
безбедносне проблеме; 
- подношење извештаја о раду радних група и ефектима њиховог настојања. 
 

Члан 3.  
 

 Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Одељење 
за привреду и друштвене делатности. 
 

Члан 4. 
 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Одлука о оснивању Савета 
за безбедност града Зајечара III  број 011-34/15 од 14.05.2015. године („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 23/2015). 
 

Члан 5. 
 

 Ово Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.  
 
 
I бр.02-156/2020 
У Зајечару, 21.10.2020.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
                           Стефан Занков,с.р. 



21. ОКТОБАР 2020.               S L U @ B E N I  L I S T                 БРОЈ 59    СТРАНА |    27

Члан 2. 
 

 Задаци Савета су: 
 
-дефинисање безбедносних проблема који постоје у граду  
Зајечару; 
- одређивање стратегијских праваца развоја превентивне стратегије и подела 
појединих овлашћења у том правцу; 
- усвајање програма превенције којима се делује на поједине безбедоносне 
проблеме; 
- доношење одлука и прописивање обавеза поједних субјеката који се тичу усвојених 
програма превенције, којима се покушавају решити поједини безбедоносни 
проблеми; 
- подношење извештаја у погледу резултата предузетих програма превенције; 
- вршење измена и допуна програма и превентивних настојања; 
- формирање радних група у оквиру Савета које су специјализоване за развој и 
имплементацију појединих пројеката превенције, којима се делује на поједине 
безбедносне проблеме; 
- подношење извештаја о раду радних група и ефектима њиховог настојања. 
 

Члан 3.  
 

 Стручне и административне послове за потребе Савета обављаће Одељење 
за привреду и друштвене делатности. 
 

Члан 4. 
 

 Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Одлука о оснивању Савета 
за безбедност града Зајечара III  број 011-34/15 од 14.05.2015. године („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 23/2015). 
 

Члан 5. 
 

 Ово Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.  
 
 
I бр.02-156/2020 
У Зајечару, 21.10.2020.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

        ПРЕДСЕДНИК 
                           Стефан Занков,с.р. 
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