
На основу члана 38. став 1. Одлуке о Градској управи града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 51/2014, 9/2016, 34/2016, 36/2017, 
24/2018, 4620/18 и 4/2019), Начелник Градске управе града Зајечара, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Овлашћује се Туристичка организација града Зајечара, Светозара 
Марковића бр. 2., Зајечар, за пријем пријава и вођење евиденције 
некатегорисаних угоститељских објеката за смештај, некатегорисаних објеката 
за смештај наутичког туризма и некатегорисаних објеката за смештај ловног 
туризма из Правилника о садржини и начину подношења пријаве за 
некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за 
смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма 
и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник 
РСˮ, бр. 90/2019).

2. Некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за 
смештај наутичког туризма и некатегорисани објекат за смештај ловног туризма 
из Правилника о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани 
угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за смештај наутичког 
туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и 
начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019) 
евидентира се код јединице локалне самоуправе на чијој територији се објекат 
налази.

3. Евиденција из члана 5. став 2. овог правилника садржана је у Прилогу 5, који 
је одштампан уз Правилник о садржини и начину подношења пријаве за 
некатегорисани угоститељски објекат за смештај, некатегорисани објекат за 
смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма 
и о садржини и начину вођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник 
РСˮ, бр. 90/2019) и чини његов саставни део.



4. Ово решење објавити у „Службеном листу града Зајечара”.

IV Број: 031-14/2020

У Зајечару, 13.05.2020. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       НАЧЕЛНИК

                                                             Слободан Виденовић, с.р.
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