
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На основу члана 58. став 2. и 4., члана 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 
47/2018), и члана 62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града 
Зајечара (''Сл. лист Града Зајечара'', бр. 4/19) градоначелник Града Зајечара, дана 
28.05.2021. године, донео је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Сунчица Лалић Стојановић, дужности помоћника 
градоначелника Града Зајечара, закључно са 28.05.2021. године, због престанка 
мандата, односно дужности градоначелника Града Зајечара. 
 
 II Ово Решење се објављује у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а ставом 4. истог 
члана, прописано је да се помоћници председника општине постављају у Кабинету 
председника општине, најдуже на период док траје дужност председника општине. 
 Чланом 66. став 4. истог закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на председника општине примењују на градоначелника. 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
 Сунчица Лалић Стојановић је постављена за помоћника градоначелника 
Решењем градоначелника,  II бр.02-169/2017 од 19.06.2017.године.   
 Након спроведених избора за одборнике Скупштине града Зајечара 
28.03.2021.године, конституисана је нова Скупштине града Зајечара, дана 
28.05.2021.године, на којој је утврђен престанак мандата градоначелнику Града 
Зајечара, Решењем I бр.02-48/2021 од 28.05.2021.године.  
 Имајући у виду напред наведено, као и  да помоћници обављају послове 
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најдуже док траје дужност градоначелника, а иста је престала 28.05.2021.године, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
 
 
Доставити: 

• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
  архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-37/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
 
           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
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најдуже док траје дужност градоначелника, а иста је престала 28.05.2021.године, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
 
 
Доставити: 

• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
  архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-37/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
 
           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
 

На основу члана 58. став 2. и 4., члана 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 
47/2018), и члана 62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града 
Зајечара (''Сл. лист Града Зајечара'', бр. 4/19) градоначелник Града Зајечара, дана 
28.05.2021. године, донео је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I РАЗРЕШАВА СЕ Милан Станковић, дужности помоћника градоначелника 
Града Зајечара, закључно са 28.05.2021. године, због престанка мандата, односно 
дужности градоначелника Града Зајечара. 
 
 II Ово Решење се објављује у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а ставом 4. истог 
члана, прописано је да се помоћници председника општине постављају у Кабинету 
председника општине, најдуже на период док траје дужност председника општине. 
 Чланом 66. став 4. истог закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на председника општине примењују на градоначелника. 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
 Милан Станковић је постављен за помоћника градоначелника Решењем 
градоначелника,  II бр.02-137/2017 од 06.06.2017.године.   
 Након спроведених избора за одборнике Скупштине града Зајечара 
28.03.2021.године, конституисана је нова Скупштине града Зајечара, дана 
28.05.2021.године, на којој је утврђен престанак мандата градоначелнику Града 
Зајечара, Решењем I бр.02-48/2021 од 28.05.2021.године.  
 Имајући у виду напред наведено, као и  да помоћници обављају послове 
најдуже док траје дужност градоначелника, а иста је престала 28.05.2021.године, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
  архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-38/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
  архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-38/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
 
 

  
На основу члана 58. став 2. и 4., члана 66. став 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 
47/2018)  и члана 62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града 
Зајечара (''Сл. лист Града Зајечара'', бр. 4/19) градоначелник Града Зајечара, дана 
28.05.2021. године, донео је 
 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Саша Матијевић, дужности помоћника градоначелника 
Града Зајечара, закључно са 28.05.2021. године, због престанка мандата, односно 
дужности градоначелника Града Зајечара. 
 
 II Ово Решење се објављује у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а ставом 4. истог 
члана, прописано је да се помоћници председника општине постављају у Кабинету 
председника општине, најдуже на период док траје дужност председника општине. 
 Чланом 66. став 4. истог закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на председника општине примењују на градоначелника. 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
 Саша Матијевић је постављен за помоћника градоначелника Решењем 
градоначелника,  II бр.02-119/2019 од 29.05.2019.године.   
 Након спроведених избора за одборнике Скупштине града Зајечара 
28.03.2021.године, конституисана је нова Скупштине града Зајечара, дана 
28.05.2021.године, на којој је утврђен престанак мандата градоначелнику Града 
Зајечара, Решењем I бр.02-48/2021 од 28.05.2021.године.  
 Имајући у виду напред наведено, као и  да помоћници обављају послове 
најдуже док траје дужност градоначелника, а иста је престала 28.05.2021.године, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  
 архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-39/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  
 архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-39/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 

На основу члана 58. став 2. и 4., члана 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 
47/2018), и члана 62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града 
Зајечара (''Сл. лист Града Зајечара'', бр. 4/19) градоначелник Града Зајечара, дана 
28.05.2021. године, донео је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Саша Ивановић, дужности помоћника градоначелника 
Града Зајечара, закључно са 28.05.2021. године, због престанка мандата, односно 
дужности градоначелника Града Зајечара. 
 
 II Ово Решење се објављује у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а ставом 4. истог 
члана, прописано је да се помоћници председника општине постављају у Кабинету 
председника општине, најдуже на период док траје дужност председника општине. 
 Чланом 66. став 4. истог закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на председника општине примењују на градоначелника. 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
 Саша Ивановић је постављен за помоћника градоначелника Решењем 
градоначелника,  II бр.02-140/2017 од 08.06.2017.године.   
 Након спроведених избора за одборнике Скупштине града Зајечара 
28.03.2021.године, конституисана је нова Скупштине града Зајечара, дана 
28.05.2021.године, на којој је утврђен престанак мандата градоначелнику Града 
Зајечара, Решењем I бр.02-48/2021 од 28.05.2021.године.  
 Имајући у виду напред наведено, као и  да помоћници обављају послове 
најдуже док траје дужност градоначелника, а иста је престала 28.05.2021.године, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
 архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-40/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
 архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-40/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
 
 

На основу члана 58. став 2. и 4., члана 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 
47/2018), и члана 62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града 
Зајечара (''Сл. лист Града Зајечара'', бр. 4/19) градоначелник Града Зајечара, дана 
28.05.2021. године, донео је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I  РАЗРЕШАВА СЕ Eлена Петровић, дужности помоћника градоначелника 
Града Зајечара, закључно са 28.05.2021. године, због престанка мандата, односно 
дужности градоначелника Града Зајечара. 
 
 II Ово Решење се објављује у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а ставом 4. истог 
члана, прописано је да се помоћници председника општине постављају у Кабинету 
председника општине, најдуже на период док траје дужност председника општине. 
 Чланом 66. став 4. истог закона прописано је да се одредбе овог закона које се 
односе на председника општине примењују на градоначелника. 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
 Елена Петровић је постављена за помоћника градоначелника Решењем 
градоначелника,  II бр.02-139/2017 од 07.06.2017.године.   
 Након спроведених избора за одборнике Скупштине града Зајечара 
28.03.2021.године, конституисана је нова Скупштине града Зајечара, дана 
28.05.2021.године, на којој је утврђен престанак мандата градоначелнику Града 
Зајечара, Решењем I бр.02-48/2021 од 28.05.2021.године.  
 Имајући у виду напред наведено, као и  да помоћници обављају послове 
најдуже док траје дужност градоначелника, а иста је престала 28.05.2021.године, 
донето је решење као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
 архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-41/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
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Доставити: 
• именованом 
• Одељењу за финансије       

 Одсеку за опште послове и послове управљања људским ресурсима и  -
 архиви. 
                                                                                                  
 
 II број: 02-41/2021 
 У Зајечару, 28.05.2021. године 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р. 
 
 

 На основу члана 58. став 2. и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 
62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града Зајечара (''Сл. лист Града 
Зајечара'', бр. 4/19), као и члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон и 
157/2020-др.закон), градоначелник Града Зајечара, дана 02.06.2021. године, донео је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I  Сунчица Лалић Стојановић, дипломирани економиста из Зајечара, 
ПОСТАВЉА СЕ за помоћника градоначелника Града Зајечара, у области буџета и 
финансија. почев од 02.06.2021. године. 
 
           II Именована заснива радни однос на одређено време у Кабинету 
Градоначелника, док траје дужност градоначелника. 
 
 III    Ово Решење се објављује у "Службеном листу града Зајечара". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а чланом 66. став 
4. истог Закона прописано је да се одредбе овог закона које се односе на 
председника општине примењују на градоначелника. 
 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
     
 Члан 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе предвиђа да се радни однос може засновати и за 
време чије је трајање унапред одређено (радни однос на одређено време), на 
радним местима у кабинету градоначелника, председника општине или председника 
градске општине, док траје дужност тих изабраних лица (помоћници градоначелника, 
односно председника општине као и друга лица која заснивају радни однос на 
радним местима у кабинету). 
 
 
 Сунчица Лалић рођена је 18.12.1984. године у Шибенику, у Републици 
Хрватској. 
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Основну школу завршила је у Текији, а средње образовање стекла је у 
Економско-трговинској школи у Зајечару, смер царински техничар. 
 По завршетку средње школе, уписала је Економски факултет Универзитета у 
Нишу.  
 Дипломирала је 2009. године и стекла звање дипломираног економисте. 
 Радно искуство  стекла је у Градској управи града Зајечара, где ради од 2011. 
године, и то као шеф кабинета градоначелника, потом на пословима у Одељењу за 
финансије и у Одељењу за Локалну пореску администрацију као виши порески 
извршитељ, а затим у Кабинету градоначелника као помоћник градоначелника 
Зајечара у области буџета и финансија. 
 
 Градоначелник Града Зајечара је имајући у виду богату радну биографију горе 
именоване, а у складу са својим законским овлашћењима, донео Решење као у 
диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
 
Доставити: 

• именованој 
• Одељењу за финансије       
• Одсеку за област радних односа и 

           информационе и комуникационе технологије и 
           архиви                                                                                            
                                                                                                            
 
 II број: 02-74/2021 
 У Зајечару, 02.06.2021. године 
           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р.    
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Основну школу завршила је у Текији, а средње образовање стекла је у 
Економско-трговинској школи у Зајечару, смер царински техничар. 
 По завршетку средње школе, уписала је Економски факултет Универзитета у 
Нишу.  
 Дипломирала је 2009. године и стекла звање дипломираног економисте. 
 Радно искуство  стекла је у Градској управи града Зајечара, где ради од 2011. 
године, и то као шеф кабинета градоначелника, потом на пословима у Одељењу за 
финансије и у Одељењу за Локалну пореску администрацију као виши порески 
извршитељ, а затим у Кабинету градоначелника као помоћник градоначелника 
Зајечара у области буџета и финансија. 
 
 Градоначелник Града Зајечара је имајући у виду богату радну биографију горе 
именоване, а у складу са својим законским овлашћењима, донео Решење као у 
диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
 
Доставити: 

• именованој 
• Одељењу за финансије       
• Одсеку за област радних односа и 

           информационе и комуникационе технологије и 
           архиви                                                                                            
                                                                                                            
 
 II број: 02-74/2021 
 У Зајечару, 02.06.2021. године 
           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                        Бошко Ничић,с.р.    

 На основу члана 58. став 2. и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
("Сл.гласник РС",бр.129/2007, 83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018), члана 
62. став 1. тачке 10. и 25. и члана 63. став 3. Статута града Зајечара (''Сл. лист Града 
Зајечара'', бр. 4/19), као и члана 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 
21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон и 
157/2020-др.закон), градоначелник Града Зајечара, дана 02.06.2021. године, донео је 
 
 

 Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ ПОМОЋНИКА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

 I  Саша Матијевић, правник из Зајечара, ПОСТАВЉА СЕ за помоћника 
градоначелника Града Зајечара, у области управљања пројектима и контроле јавних 
набавки, почев од 02.06.2021. године. 
 
 II Именовани заснива радни однос на одређено време у Кабинету 
градоначелника, док траје дужност градоначелника. 
 
 III    Ово Решење се објављује у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Чланом 58. став 2. Закона о локалној самоуправи, прописано је да помоћнике 
председника општине поставља и разрешава председник општине, а чланом 66. став 
4. истог закона прописано је да се одредбе овог закона које се односе на 
председника општине примењују на градоначелника. 
 
 Чланом 62. став 1. тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да 
градоначелник доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом 
или одлуком Скупштине града, а тачком 25. истог члана, прописано је да 
градоначелник поставља и разрешава помоћнике градоначелника. Такође, чланом 
63. став 3. Статута прописано је да градоначелник поставља и разрешава помоћнике 
који обављају послове најдуже док траје дужност градоначелника, а ставом 4.овог 
члана прописано је да се помоћници постављају у Кабинету градоначелника. 
     
 Члан 70. став 1. тачка 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе предвиђа да се радни однос може засновати и за 
време чије је трајање унапред одређено (радни однос на одређено време), на 
радним местима у кабинету градоначелника, председника општине или председника 
градске општине, док траје дужност тих изабраних лица (помоћници градоначелника, 
односно председника општине као и друга лица која заснивају радни однос на 
радним местима у кабинету). 
  
 Саша Матијевић је рођен 1974. године у Зајечару, где је завршио основну 
школу и Гимназију. Више образовање је стекао на Правном факултету у Нишу и 
добио звање правника. Радно искуство  стекао је у Градској управи Града Зајечара, 
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где ради од 2004. године. Обављао је, најпре, послове шефа Службе за јавне 
набавке, а затим административне послове на изради пројеката и послове 
остваривања једнаких могућности у Канцеларији за локални економски развој, а 
потом у Кабинету градоначелника као помоћник градоначелника Зајечара у области 
управљања пројектима и контроле јавних набавки. 
  
 Имајући у виду напред наведено, градоначелник Града Зајечара је, на основу  
својих законских овлашћења, а у складу са наведеним  Правилником, донео решење 
као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
 
Доставити: 

• именованом 
• Одељењу за финансије       
• Одсеку за област радних односа и 

            информационе и комуникационе технологије и 
  архиви                                                                                            
                                                                                                            
 
 II број: 02-75/2021 
 У Зајечару, 02.06.2021. године 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                         Бошко Ничић,с.р.   
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где ради од 2004. године. Обављао је, најпре, послове шефа Службе за јавне 
набавке, а затим административне послове на изради пројеката и послове 
остваривања једнаких могућности у Канцеларији за локални економски развој, а 
потом у Кабинету градоначелника као помоћник градоначелника Зајечара у области 
управљања пројектима и контроле јавних набавки. 
  
 Имајући у виду напред наведено, градоначелник Града Зајечара је, на основу  
својих законских овлашћења, а у складу са наведеним  Правилником, донео решење 
као у диспозитиву. 
 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Ово Решење је коначно, против њега се може покренути 
управни спор, подношењем тужбе код надлежног суда, у року од 30 дана од дана 
пријема Решења. 
 
Доставити: 

• именованом 
• Одељењу за финансије       
• Одсеку за област радних односа и 

            информационе и комуникационе технологије и 
  архиви                                                                                            
                                                                                                            
 
 II број: 02-75/2021 
 У Зајечару, 02.06.2021. године 
            ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                         Бошко Ничић,с.р.   

Садржај Службеног листа број  35/2021 
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