
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-други закон и 95/2018), 
Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места 
службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016) и члана 24a. Одлуке о Градскoj 
управи града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 51/2014, 9/2016, 34/2016, 
36/2017, 24/2018, 46/2018, 4/2019, 8/2019 и 66/2020), Градско веће града Зајечара, на 
предлог начелника Градске управе града Зајечара, дана 12.02.2021. године, усвојило је 
обједињен 
 

 П Р А В И Л Н И К 
 О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, БУЏЕТСКОЈ 
ИНСПЕКЦИЈИ И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 У Правилнику о организацији  и  систематизацији радних места у Градској управи, 
Правобранилаштву града Зајечара, Буџетској инспекцији и Служби за интерну ревизију града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 14/2019, 28/2019,  31/2019, 27/2020 и 
57/2020) – у даљем тексту: Правилник), члан 23. Правилника мења се и гласи: 
 

„Члан 23. 
 

 Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна 
места на којима раде намештеници. 

   
 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају 
– I група 

1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају 
– II група 

1 радно место 1 службеник 

Службеници - 
извршиоци 

Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 33 33 
Саветник 37 50 
Млађи саветник 16 19 
Сарадник 19 24 
Млађи сарадник   2   2 

Виши референт 25 45 

Референт   1  1 

Млађи референт   0   0 
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Укупно: 133 радна места 174 службеника 

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних 
места 

0 0 

Друга врста радних 
места 

0 0 

Трећа врста радних 
места 

1 1 

Четврта врста радних 
места 

7 8 

Пета врста радних места 0 0 

Шеста врста радних 
места 

  

Укупно: 8 радних места 9 намештеника 

                              
 “.                                                                     

Члан 2. 
 

  У целом тексту Правилника речи: „комунална полиција“ замењују се речима: 
„комунална милиција“ у одговарајућем падежном облику. 
 

Члан 3. 
 
  У члану 62.  Правилника, тачка 1.2., подтачка 1.2.15.  мења се и гласи: 
 „ 

1.2.15. Радно местo: 
ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЗАЈЕЧАР И ПОСЛОВИ АЖУРИРАЊА 

БИРАЧКОГ СПИСКА  

Назив звања млађи саветник 

Захтевана 
стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, Факултет за менаџмент, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ, 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 

Захтевана 
додатна 
знања / 
испити 

Положен државни стручни испит 

Захтевано 
радно 
искуство 

Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца 

Број 
извршилаца 1 
Општи опис посла: 
Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; врши упис у 
матичне књиге рођених, венчаних и умрлих; сачињава извештај о рођењу, венчању и смрти; 
сачињава записник о признању очинства, записник о враћању презимена по престанку брака 
и др; пружа податке за бирачки списак и војну евиденцију; издаје уверења и изводе из 
матичних књига и књига држављана; врши унос података из матичних књига и књига 
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држављана у Централни систем за електронско вођење матичних књига и књиге држављана; 
врши све потребне исправке; обавештава запосленог на пословима из области грађанских 
стања о потребама припреме и доношења решења из области грађанских стања; обавља 
законом предвиђене послове око закључења брака;  води регистре матичних књига и 
дупликат матичних књига рођених, венчаних и умрлих; чува документацију и одговара за 
законито вођење и чување матичних књига, књига држављана и свих прописаних 
евиденција; по потреби, одлучује о захтевима странака да их венча одређени матичар или 
заменик матичара; одлучује о захтевима странака за закључење брака на специфичним 
местима односно ван сале за венчање; учествује у изради нацрта општих аката из делокруга 
послова организованих у оквиру Одсека; обраћа се надлежним министарствима за доставу 
мишљења у вези примене прописа из надлежности Одсека; учествује у изради програма 
рада Одељења; припрема извештаје и друге материјале којима се информишу надлежни 
органи и oбавештава јавност о стању, новинама и проблемима из делокруга рада по 
овлашћењу начелнику Градске управе; израђује информативно-аналитичке и друге 
материјале из области унутрашње организације Градске управе; издаје уверења о којима 
води службену евиденцију као и друга уверења у складу са законом; поступа по 
замолницама државних и других органа; доставља одговоре надлежним државним органима 
по њиховим захтевима; обавља послове везане за јединствени и посебне бирачке спискове; 
доноси решења о променама у бирачком списку; води бирачки списак у електронском облику 
као део јединственог бирачког списка базе грађана; ажурира бирачки списак-сарађује са ПУ 
Зајечар, МУП РС, Центром за социјални рад Зајечар и проверава ажурност података на 
терену; води рачуна о обухвату улица и кућних бројева по бирачким местима, ажурира 
промене код постојећих и нових бирачких места; врши увид и исправке у архивама брисања 
и промена у бирачком списку; упоређује податке са адресним системом ГЗ и надлежном 
службом у граду;   издаје уверења о подацима о којима води службену евиденцију;  обавља 
административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и 
друге послове по налогу шефа Одсека, начелника Одељења, заменика начелника Градске 
управе и начелника Градске управе. 

                                                                                                                                                                                        
„. 
        

Члан 4. 
 
 

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Градске управе града Зајечара, а објављује се и  у „Службеном листу града Зајечара“. 

 
III Број: 110-1/2021 
У Зајечару,  
12.02.2021. годинe 
    
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
         Бошко Ничић,с.р. 
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  На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. 
гласник РС", бр. 83/2014, 58/2015 и 12/2016 - аутентично тумачење), чланова 87. 
и 95. - 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 
13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 4. Правилника о 
суфинансирању 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. 8/2019), Одлуке о буџету 
града Зајечара за 2021. годину („Сл. лист града Зајечара'', бр. 69/2020) и Решења 
Комисије за контролу државне помоћи Републике Србије Број: 401-00-
00072/2021-01/2 од 04.02.2021. године, Градско веће града Зајечара, на седници 
одржаној дана 12.02.2021. године, донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 

о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Зајечара у 2021. години 

Члан 1 

 Одлуком о буџету града Зајечара за 2021. годину („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 69/2020), предвиђена су новчана средства за суфинансирање 
пројеката за производњу медијских садржаја у укупном износу од 
15.000.000,00 РСД и то износ од 14.880.000,00 РСД за суфинансирање 
пројеката за производњу медијских садржаја и износ од 120.000,00 РСД за 
трошкове рада комисије и то у оквиру раздела 4 – Градска управа, програм 
1201 - Развој културе и информисања, програмска активност 1201-0004 - 
Остваривање и унапређења јавног интереса у области јавног 
информисања, функционална класификација 830, економска класификација 
423000 - Услуге по уговору. 

Члан 2 

 Средства предвиђена чланом 1. овог Решења расподељују се за: 

  1) конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у 
укупном износу од 14.136.000,00 РСД, што је 95% предвиђених средстава; 

  2) за појединачна давања у укупном износу од 744.000,00 РСД, што је 5% 
укупно предвиђених средстава.  

Члан 3 

 За расподелу средстава из члана 2. став 1. тачка 1) расписује се конкурс за 
пројекте медијских садржаја. 

 Конкурс ће бити објављен на веб сајту Града Зајечара: www.zajecar.info и 
у дневном листу „Тимок“. 

 Текст конкурса и обрасци за подношење пријава биће доступни на веб 
сајту Града Зајечара: www.zajecar.info 
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укупно предвиђених средстава.  

Члан 3 

 За расподелу средстава из члана 2. став 1. тачка 1) расписује се конкурс за 
пројекте медијских садржаја. 

 Конкурс ће бити објављен на веб сајту Града Зајечара: www.zajecar.info и 
у дневном листу „Тимок“. 

 Текст конкурса и обрасци за подношење пријава биће доступни на веб 
сајту Града Зајечара: www.zajecar.info 

Члан 4 

 Комисија може имати три или пет чланова. 

 Конкурсом ће бити упућен позив медијским и новинарским удружењима и 
медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији за предлагање 
чланова Комисије. 

 На основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за 
чланове Комисије, Градско веће града Зајечара бира два, односно три члана 
Комисије. 

 Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у предвиђеном 
року, Градско веће града Зајечара само именује чланове Комисије из редова 
независних стручњака за медије и медијских радника. 

 Одлука о именовању Комисије доноси се у форми решења и објављује се 
на веб сајту Града Зајечара и у „Службеном листу града Зајечара“. 

Члан 5 

 Конкурс садржи: 

1. намену средстава за остваривање јавног интереса 

2. износ средстава која су опредељена за конкурс 

3. који субјекти имају право учешћа 

4. критеријуме за оцену пројеката на основу којих ће се додељивати средства 

5. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи 

6. информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта  

7. позив медијским удружењима и стручњацима за пријављивање 
 кандидата за чланове Комисије. 

Члан 6 

 Конкурсни поступак, прикупљање и проверу документације за Комисију 
обавља Одељењe за привреду и друштвене делатности Градске управе града 
Зајечара. 

 Орган који расписује конкурс одређује лице које ће обављати послове 
секретара Комисије. 

 Секретар није члан Комисије. 
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Члан 7 

 Решење објавити на веб сајту Града Зајечара и у „Службеном листу града 
Зајечара''. 

  

III број: 403-1/2021 

У Зајечару, 12.02.2021. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић,с.р. 
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Члан 7 

 Решење објавити на веб сајту Града Зајечара и у „Службеном листу града 
Зајечара''. 

  

III број: 403-1/2021 

У Зајечару, 12.02.2021. године 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић,с.р. 

 

 

 На основу члана 137. и члана 138. Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 
10/2016), члана 19. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се 
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Зајечару (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 2/2017) и Одлуке о буџету града Зајечара за 2021. годину  
(„Сл. лист града Зајечара'', бр. 69/2020), Градско веће града Зајечара, на седници 
одржаној 12.02.2021. године, донело је  
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању нераспоређених средстава из Годишњег програма организација 

у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години 

 
 
 
 

 
 I ОДОБРАВА СЕ Спортском савезу града Зајечара, на предлог помоћника 
Градоначелника града Зајечара у области омладине, спорта и сарадње са верским 
заједницама, захтев од 08.02.2021. године Бокс академије Зајечар, из 
нераспоређених средстава.  
 
 
 II Нераспоређена средстава предвиђена су Годишњим програмом 
организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2021. години.  
 
 
 III Одобравају се средства у износу од 200.000,00 динара Спортском савезу 
града Зајечара, на предлог помоћника Градоначелника града Зајечара у области 
омладине, спорта и сарадње са верским заједницама, поводом захтева од 
08.02.2021. године Бокс академије Зајечар, јер због промене гране спорта и назива 
клуба нису били у могућности да на време конкуришу преко апликационог 
формулара за 2021. годину. 
 
 IV Ово Решење је коначно. 
 
 V Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘. 
 
 
 
III бр. 66-26/2021  
У Зајечару, 12.02.2021.  
 
 
 

                        ПРЕДСЕДНИК  
                        Бошко Ничић,с.р. 
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 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, 95/18 и 153/20) и члана 2. став 1. тач. 
17. Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), 
Градско веће града Зајечара је, на својој седници одржаној 12.02. 2021. године, 
донелo 

  
 

З А К Љ У Ч А К  
 

о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице  

Ивана Мажуранића и дела улице Илије Милкића у Зајечару 
 

        
I 

 
 Покреће се поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној 
вредности, ради изградње улице Ивана Мажуранића и дела улице Илије Милкића у 
Зајечару, у складу са Планом генералне регулације града Зајечара бр. 1 - Север и 
северозапад града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 33/18) и то:  
 -  кп. бр. 5603/44 КО Зајечар, у површини 0.05,51 ха и 
 - дела кп. бр. 5603/3 КО Зајечар, у површини 0.01,65 ха, односно реалног дела 
предметне парцеле у уделу од 165/3063, у следећим мерама и границама: са 
северoистока до кп. бр. 5607/11 у четири прелома: први прелом у дужини од 16,45 м, 
други прелом у дужини од 8,52 м, трећи прелом у дужини од  18,50 м и четврти 
прелом у дужини од 20,71 м, са истока до кп. бр. 5627 у дужини од 2,62 м, са 
југозапада до преосталог дела парцеле у пет прелома: први прелом у дужини од 2,00 
м, други прелом у дужини од 57,41 м, трећи прелом у дужини од 2,17 м, четврти 
прелом у дужини од 2,17 м и пети прелом у дужини од 1,08 м и са запада 0,0 м,  које 
је у приватној својини Васиљевић (Живојин) Босанке из Зајечара, ул. Звезданска бр. 
17, у обиму удела 1/1, према Листу непокретности бр. 19635 КО Зајечар РГЗ - 
Службе за катастар непокретности у Зајечару. 
 . 
       II 
 
 На основу овог Закључка, Скупштина града Зајечара ће донети Одлуку о 
прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Града, непосредном погодбом, 
уз накнаду према процењеној тржишној вредности земљишта, у складу са одредбама 
Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 
108/16,113/17, 95/18 и 153/20) и Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр.16/14), ради изградње улице Ивана Мажуранића и дела улице Илије 
Милкића у Зајечару.  
 Процењена тржишна вредност земљишта утврђена је од стране Министарства 
финансија - Пореске управе у Зајечару актом бр.116-464-08-00007/2021-0000 од 
10.02.2021. године, у износу од 702,35 дин/1м², а накнада за трајне засаде и 
грађевинске објекте на предметном земљишту одредиће се према процени 
овлашћеног судског вешака одговарајуће струке. 
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 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, 95/18 и 153/20) и члана 2. став 1. тач. 
17. Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), 
Градско веће града Зајечара је, на својој седници одржаној 12.02. 2021. године, 
донелo 

  
 

З А К Љ У Ч А К  
 

о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице  

Ивана Мажуранића и дела улице Илије Милкића у Зајечару 
 

        
I 

 
 Покреће се поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној 
вредности, ради изградње улице Ивана Мажуранића и дела улице Илије Милкића у 
Зајечару, у складу са Планом генералне регулације града Зајечара бр. 1 - Север и 
северозапад града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 33/18) и то:  
 -  кп. бр. 5603/44 КО Зајечар, у површини 0.05,51 ха и 
 - дела кп. бр. 5603/3 КО Зајечар, у површини 0.01,65 ха, односно реалног дела 
предметне парцеле у уделу од 165/3063, у следећим мерама и границама: са 
северoистока до кп. бр. 5607/11 у четири прелома: први прелом у дужини од 16,45 м, 
други прелом у дужини од 8,52 м, трећи прелом у дужини од  18,50 м и четврти 
прелом у дужини од 20,71 м, са истока до кп. бр. 5627 у дужини од 2,62 м, са 
југозапада до преосталог дела парцеле у пет прелома: први прелом у дужини од 2,00 
м, други прелом у дужини од 57,41 м, трећи прелом у дужини од 2,17 м, четврти 
прелом у дужини од 2,17 м и пети прелом у дужини од 1,08 м и са запада 0,0 м,  које 
је у приватној својини Васиљевић (Живојин) Босанке из Зајечара, ул. Звезданска бр. 
17, у обиму удела 1/1, према Листу непокретности бр. 19635 КО Зајечар РГЗ - 
Службе за катастар непокретности у Зајечару. 
 . 
       II 
 
 На основу овог Закључка, Скупштина града Зајечара ће донети Одлуку о 
прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Града, непосредном погодбом, 
уз накнаду према процењеној тржишној вредности земљишта, у складу са одредбама 
Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 
108/16,113/17, 95/18 и 153/20) и Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ бр.16/14), ради изградње улице Ивана Мажуранића и дела улице Илије 
Милкића у Зајечару.  
 Процењена тржишна вредност земљишта утврђена је од стране Министарства 
финансија - Пореске управе у Зајечару актом бр.116-464-08-00007/2021-0000 од 
10.02.2021. године, у износу од 702,35 дин/1м², а накнада за трајне засаде и 
грађевинске објекте на предметном земљишту одредиће се према процени 
овлашћеног судског вешака одговарајуће струке. 
 

 
 

III 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и доставити Одељењу 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Правобранилаштву града 
Зајечара и архиви. 
  
 
III бр. 02 -11/2021 
 
У Зајечару, 12.02.2021. године 
 
                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 
               ПРЕДСЕДНИК 
 
                         Бошко Ничић,с.р. 
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 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, 95/18 и 153/20) и члана 2. став 1. тач. 
17. Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), 
Градско веће града Зајечара је, на својој седници одржаној 12.02.2021. године, 
донелo 

  
З А К Љ У Ч А К  

 
о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 

Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице  
Радмиле Моцић у Зајечару 

        
I 

 
 Покреће се поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној 
вредности, ради изградње улице Радмиле Моцић у Зајечару, у складу са Планом 
генералне регулације града Зајечара бр. 1 - Север и северозапад града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара" бр. 33/18) и то:  
 - кп. бр. 5534/17 КО Зајечар, у површини 0.02,92 ха, у приватној својини 
Обрадовић (Милош) Раде из Зајечара, ул.Ђуре Салаја бр. 18, у обиму удела 1/1, 
према Листу непокретности бр. 5237 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар 
непокретности у Зајечару. 
       II 
 
 На основу овог Закључка, Скупштина града Зајечара ће донети Одлуку о 
прибављању предметног грађевинског земљишта у јавну својину Града, 
непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној вредности 
земљишта, у складу са одредбама Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16,113/17, 95/18 и 153/20) и Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр.16/14), ради изградње улице Радмиле 
Моцић у Зајечару.  
 Процењена тржишна вредност овог земљишта је утврђена од стране 
Министарства финансија - Пореске управе у Зајечару актом бр.116-464-08-
00005/2021-0000 од 08.02.2021. године, у износу од 756,50 дин/1м², а накнада за 
трајне засаде на истом одредиће се према процени овлашћеног судског вешака  
пољопривредне струке. 

III 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и доставити Одељењу 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Правобранилаштву града 
Зајечара и архиви.  
 
III бр. 02 -12/2021 
 
У Зајечару, 12.02. 2021. године 
                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                    ПРЕДСЕДНИК    
                   Бошко Ничић,с.р. 
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 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, 95/18 и 153/20) и члана 2. став 1. тач. 
17. Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), 
Градско веће града Зајечара је, на својој седници одржаној 12.02.2021. године, 
донелo 

  
З А К Љ У Ч А К  

 
о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 

Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице  
Радмиле Моцић у Зајечару 

        
I 

 
 Покреће се поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној 
вредности, ради изградње улице Радмиле Моцић у Зајечару, у складу са Планом 
генералне регулације града Зајечара бр. 1 - Север и северозапад града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара" бр. 33/18) и то:  
 - кп. бр. 5534/17 КО Зајечар, у површини 0.02,92 ха, у приватној својини 
Обрадовић (Милош) Раде из Зајечара, ул.Ђуре Салаја бр. 18, у обиму удела 1/1, 
према Листу непокретности бр. 5237 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар 
непокретности у Зајечару. 
       II 
 
 На основу овог Закључка, Скупштина града Зајечара ће донети Одлуку о 
прибављању предметног грађевинског земљишта у јавну својину Града, 
непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној вредности 
земљишта, у складу са одредбама Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16,113/17, 95/18 и 153/20) и Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр.16/14), ради изградње улице Радмиле 
Моцић у Зајечару.  
 Процењена тржишна вредност овог земљишта је утврђена од стране 
Министарства финансија - Пореске управе у Зајечару актом бр.116-464-08-
00005/2021-0000 од 08.02.2021. године, у износу од 756,50 дин/1м², а накнада за 
трајне засаде на истом одредиће се према процени овлашћеног судског вешака  
пољопривредне струке. 

III 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и доставити Одељењу 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, Правобранилаштву града 
Зајечара и архиви.  
 
III бр. 02 -12/2021 
 
У Зајечару, 12.02. 2021. године 
                

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                    ПРЕДСЕДНИК    
                   Бошко Ничић,с.р. 

 На основу чл. 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, 95/18 и 153/20), чл. 5. став 1. и чл. 10. 
Одлуке о надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној 
својини Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр.16/14) и чл. 2. став 1. тач. 17. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), Градско 
веће града Зајечара је, на својој седници одржаној 12.02. 2021. године, донелo 
                

 З А К Љ У Ч А К  
о покретању поступка прибављања сеоских кућа са окућницом у јавну својину 

Града Зајечара, непосредном погодбом 
 
I 

 
 Покреће се поступак прибављања сеоских кућа са окућницом у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, према купопродајној цени утврђеној у 
висини не изнад процењене тржишне вредности непокретности, а у циљу 
реализације пројекта у вези доделе бесповратних средстава за суфинансирање мера 
популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2020. 
години и то:  
 - породичне стамбене зграде са помоћним објектима и припадајућим 
земљиштем на кп.бр. 10515 КО Салаш, у Салашу, ул. Хајдук Вељкова бб, у приватној 
својини Тодоровић Љубивоја из Зајечара, ул. Кутинска бр. 20, у обиму удела од 1/1 и 
у свему према л.н. бр. 1461 КО Салаш и 
 - породичне стамбене зграде са припадајућим земљиштем на кп.бр. 854 КО 
Гамзиград, у приватној својини Илић Дарка из Гамзиграда, у обиму удела од 1/1 и у 
свему према л.н. бр. 1638 КО Гамзиград. 
        

II 
 
 По спроведеном поступку прибављања непокретности, Скупштина града 
Зајечара ће донети Одлуку о прибављању сеоских кућа са окућницом у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, према купопродајној цени утврђеној у 
висини не изнад процењене тржишне вредности непокретности, у складу са 
одредбама Закона о јавној својини  и Одлуке о надлежностима у поступку 
прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара.  
 

III 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
  
 Доставити: Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове,  Правобранилаштву града Зајечара и архиви. 
 
III бр.56-2/2021 
 
У Зајечару, 12.02.2021. године 
 
               ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     
 
               ПРЕДСЕДНИК 
             Бошко Ничић,с.р. 
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      На основу чл. 15. тачка 2., у вези члана 62. Став 1. тачка 1. Статута града 
Зајечара ("Службени лист града“ Зајечара“ бр. 4/19) и члана 12. став 8. Одлуке о 
градском већу града Зајечара ("Службени лист града Зајечара“, бр. 8/19), Градско 
веће града Зајечара je, на седници одржаној 12.02. 2021. године, донело  

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности за закључење Уговора 

о закупу кп. бр. 2592 КО Прлита 

I 

Градоначелнику града Зајечара, Бошку Ничићу, даје се сагласност за 
потписивање Уговора о закупу кп. бр. 2592 КО Прлита, која је у приватној 
својини држаоца Николић Милоша Николе из Прлите, ЈМБГ:______________, у 
свему према листу непокретности бр. 227 КО Прлита. 

II  

Нацрт Уговора из претходне тачке чини саставни део овог Закључка. 

III        

 Закључак  објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 

III бр. 02-14/2021 

У Зајечару, 12.02.2021. године 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

      ПРЕДСЕДНИК  

    Бошко Ничић,с.р. 
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На основу чл. 15. тачка 2., у вези члана 62. Став 1. тачка 1. Статута града 
Зајечара ("Службени лист града“ Зајечара“ бр. 4/19) и члана 12. став 8. Одлуке о
градском већу града Зајечара ("Службени лист града Зајечара“, бр. 8/19), Градско
веће града Зајечара je, на седници одржаној 12.02. 2021. године, донело 

ЗАКЉУЧАК
о давању сагласности за закључење Уговора 

о закупу кп. бр. 2592 КО Прлита

I

Градоначелнику града Зајечара, Бошку Ничићу, даје се сагласност за
потписивање Уговора о закупу кп. бр. 2592 КО Прлита, која је у приватној својини
држаоца Николић Милоша Николе из Прлите, ЈМБГ:0305959750020, у свему према
листу непокретности бр. 227 КО Прлита.

II 

Нацрт Уговора из претходне тачке чини саставни део овог Закључка.

III   

Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

III бр. 02-14/2021

У Зајечару, 12.02.2021. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић,с.р.

       У Г О В О Р       
    О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ: 1. ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, кога заступа Градоначелник, Бошко 
Ничић 

 (у даљем тексту: Закупац) и 
2. Николић Милоша Николе из Прлите, ЈМБГ:_____________

(у даљем тексту: Закуподавац).

Члан 1. 

 Уговарачи овим Уговором регулишу право закупа непокретности означене као 
кп.бр. 2592 КО Прлита, површину закупљеног земљишта, време трајања закупа, сврху 
коришћења закупљене непокретности, као и друга међусобна права и обавезе. 

Члан 2. 

Закуподавац је власник непокретности означене као кп.бр. 2592 КО Прлита, у 
свему према л.н. бр. 227 КО Прлита. 

Члан 3. 

Закуподавац, за потребе рада прихватилишта за псе, изграђеног на напред 
наведеној парцели Закуподавца, Закупцу даје у закуп кп.бр. 2592 КО Прлита, у 
површини од 0.34,43 ха, за годишњу закупнину према извештају вештака Милутина 
Стојановића из Бора од 10.02.2021. године, у висини од  72.000,00 динара 
(словима:седамдесетдвехиљадединара). 

Непокретност из претходног става даје се у закуп на неодређено време, не 
краће од десет година, уз могућност продужења закупа анексом уз овај Уговор. 

Члан 4. 

На све што није прописано одредбама овог Уговора сходно ће се примењивати 
одредбе Закона о облигационим односима, као и других прописа који регулишу 
предметну материју. 

Члан 5. 

У случају евентуалног спора уговорне стране уговарају надлежност Основног 
суда у Зајечару. 
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      Члан 6. 
 
 Овај Уговор је сачињен у шест равногласних примерака од којих по два за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
       ЗА ЗАКУПОДАВЦА:                                                                     ЗА ЗАКУПЦА: 
 
_______________________                                                          ___________________        
 (Николић Милоша Никола)                                                                (Бошко Ничић) 
 
 
 
                                                  УГОВОР ЈЕ ПРАВНОВАЉАН: 
              ПРАВОБРАНИЛАЦ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
                                           
                                           ________________________________ 
                      (Светлана Лукић)  
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      Члан 6. 
 
 Овај Уговор је сачињен у шест равногласних примерака од којих по два за сваку 
уговорну страну. 
 
 
 
       ЗА ЗАКУПОДАВЦА:                                                                     ЗА ЗАКУПЦА: 
 
_______________________                                                          ___________________        
 (Николић Милоша Никола)                                                                (Бошко Ничић) 
 
 
 
                                                  УГОВОР ЈЕ ПРАВНОВАЉАН: 
              ПРАВОБРАНИЛАЦ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
                                           
                                           ________________________________ 
                      (Светлана Лукић)  

           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 - аутентично тумачење) и 
члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19,12/19 и 10/20) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 8/19), 
Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 12.02.2021. године, донело   
 
 

 
ЗАКЉУЧАК 

 о давању у закуп пословних просторија  града Зајечара 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у ул. Николе 
Пашића бр.128, у Зајечару, јавним надметањем.  
 

II  
 
 Предмет  давања у закуп  је пословни простор у ул. Николе Пашића бр.128, у 
Зајечару, укупне површине 50 м2. 
 
 

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

IV   
 
 Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
 
III бр. 361-5/2021 
 
У Зајечару, 12.02.2021. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

              ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                    Бошко Ничић, с.р. 
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Садржај Службеног листа број  9/2021 

 

 
АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи, Правобранилаштву града Зајечара, Буџетској инспекцији и Служби за 
интерну ревизију града Зајечара............................................................................................1 
 
Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији града Зајечара у 2021.години...4 
 
Решење о одобравању нераспоређених средстава из Годишњег програма организација 
у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана  области спорта у 
2021.години..............................................................................................................................7 
 
Закључак о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Ивана 
Мажуранића и дела улице Илије Милкића у Зајечару..........................................................8 
 
Закључак о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, ради изградње улице Радмиле 
Моцић у Зајечару...................................................................................................................10 
 
Закључак о покретању поступка прибављања сеоских кућа са окућницом у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом..............................................................................11 
 
Закључак о давању сагласности за закључење Уговора о закупу кп.бр. 2592 КО 
Прлита....................................................................................................................................12 
 
Закључак о давању у закуп пословних просторија града Зајечара...................................13 
 
 
 
 



12. ФЕБРУАР 2021.          S L U Ж B E N I  L I S T БРОЈ 9       СТРАНА |    17

Садржај Службеног листа број  9/2021 

 

 
АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
Правилник о изменама Правилника о организацији и систематизацији радних места у 
Градској управи, Правобранилаштву града Зајечара, Буџетској инспекцији и Служби за 
интерну ревизију града Зајечара............................................................................................1 
 
Решење о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања на територији града Зајечара у 2021.години...4 
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