
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 32. става 1. тачке 8. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др закон, 47/18 и 111/2021-др. Закон), 
члана 12. става 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-
одржавање“ Зајечар („Сл. лист града Зајечара“, бр. 43/17, 47/17 и 10/20) и члана 40. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара", број 4/19 и 67/21), 
Скупштина града Зајечара је на седници одржаној 17.03.2022. године,  донела 
 
 

О Д Л У К У  
 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ ТИМОК-ОДРЖАВАЊЕ“  ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 
 

  У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 43/17, 47/17 и 10/20), допуњује се члан 12. Одлуке тако 
што се у ставу 2. после алинеје 10. додају алинеје 11. и 12, које гласе: 
 
     „- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и 
санитарном опремом; 
 
              -  46.90  Неспецијализована трговина на велико.“ 
 
           Остале одредбе члана 12. горе наведене Одлуке остају непромењене. 
     

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града  Зајечара''. 
 
 
I бр. 011-5/2022 
У Зајечару, 17.03. 2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                        Стефан Занков,с.р. 
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        На основу чл. 21. став 1. и  чл. 24. 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 чл. 40. тач. 37. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19  и 67/21), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 

 
Р Е Ш Е ЊЕ  

о  поверавању права управљања и одржавања непокретности  у јавној 
 својини града Зајечара ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар 

 
 
I 
 

 ПОВЕРАВА СЕ Јавном комуналном предузећу „Тимок-одржавање“ Зајечар право 
управљања и одржавања објекта за спорт и физичку културу (школске спортске дворане) на 
кп. бр. 5685/11 КО Зајечар, у ул. Добривоја Радосављевића Бобија у Зајечару, означеног као 
објекат бр. 1 површине у габариту 1672 м², који је у јавној својини града Зајечара, у уделу 
1/1, према Листу непокретности бр. 19061 КО Зајечар РГЗ-Службе за катастар 
непокретности у Зајечару, ради обављања делатности у складу са оснивачким актом.  
 

II 
  
 Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар има право да повереним 
средством у јавној својини града Зајечара из претходне тачке овог Решења управља у 
смислу његовог одржавања, обнављања и унапређивања, уз извршавање законских и 
других обавеза, ради обављања послова из своје редовне делатности, као делатности од 
општег интереса. 
 

III 
  
 Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар на непокретности из тач. I 
овог Решења нема право коришћења и располагања (отуђење, пренос права коришћења, 
давање у закуп, заснивање хипотеке и сл.), обзиром да Основна школа „Хајдук Вељко“ у 
Зајечару задржава право коришћења на предметној непокретности, у уделу 1/1, према Листу 
непокретности бр. 19061 КО Зајечар РГЗ-Службе за катастар непокретности у Зајечару.  
 

IV 
 

 На основу овог Решења закључиће се Уговор између Града Зајечара и Јавног 
комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, којим ће бити ближе регулисана 
међусобна права и обавезе 
                     

V 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
                                     
 
I бр. 036-1/2022 
У Зајечару,17.03.2022. године 
                                                                 
 
    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                          Стефан Занков,с.р. 
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        На основу чл. 21. став 1. и  чл. 24. 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 чл. 40. тач. 37. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19  и 67/21), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 

 
Р Е Ш Е ЊЕ  

о  поверавању права управљања и одржавања непокретности  у јавној 
 својини града Зајечара ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар 

 
 
I 
 

 ПОВЕРАВА СЕ Јавном комуналном предузећу „Тимок-одржавање“ Зајечар право 
управљања и одржавања објекта за спорт и физичку културу (школске спортске дворане) на 
кп. бр. 5685/11 КО Зајечар, у ул. Добривоја Радосављевића Бобија у Зајечару, означеног као 
објекат бр. 1 површине у габариту 1672 м², који је у јавној својини града Зајечара, у уделу 
1/1, према Листу непокретности бр. 19061 КО Зајечар РГЗ-Службе за катастар 
непокретности у Зајечару, ради обављања делатности у складу са оснивачким актом.  
 

II 
  
 Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар има право да повереним 
средством у јавној својини града Зајечара из претходне тачке овог Решења управља у 
смислу његовог одржавања, обнављања и унапређивања, уз извршавање законских и 
других обавеза, ради обављања послова из своје редовне делатности, као делатности од 
општег интереса. 
 

III 
  
 Јавно комунално предузеће „Тимок-одржавање“ Зајечар на непокретности из тач. I 
овог Решења нема право коришћења и располагања (отуђење, пренос права коришћења, 
давање у закуп, заснивање хипотеке и сл.), обзиром да Основна школа „Хајдук Вељко“ у 
Зајечару задржава право коришћења на предметној непокретности, у уделу 1/1, према Листу 
непокретности бр. 19061 КО Зајечар РГЗ-Службе за катастар непокретности у Зајечару.  
 

IV 
 

 На основу овог Решења закључиће се Уговор између Града Зајечара и Јавног 
комуналног предузећа „Тимок-одржавање“ Зајечар, којим ће бити ближе регулисана 
међусобна права и обавезе 
                     

V 
 
 Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара". 
                                     
 
I бр. 036-1/2022 
У Зајечару,17.03.2022. године 
                                                                 
 
    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
                          Стефан Занков,с.р. 

  
На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара је на 
седници одржаној  17.03.2022. године, донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на измену Плана и програма пословања 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2022. годину 

 
I 

 
   Даје се сагласност на измену Плана и програма пословања Јавног 
комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2022. годину, коју је усвојио 
Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 
19.01. 2022. године. 
 

II 
 
          Одлука Надзорног одбора о измени Плана и програма пословања ЈКСП 
"Зајечар" Зајечар за 2022. годину број 205 од 19.01.2022. године је саставни део овог 
решења. 
 

III 
 
Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-21/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
 
                                                                                               П Р Е Д С Е Д Н И К 
                             Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 59. став 1. члана 26. став 1. тачка 5. и члана 22. став 1. тачка 
1. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 
10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина 
Града Зајечара је на седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
о давању сагласности на средњорочни план 

пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа 
"Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2026. године 

 
I 

 
   Даје се сагласност на средњорочни план пословне стратегије и развоја 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2026. 
године, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, 
на седници одржаној 31.12. 2021. године. 
 

II 
 
          Одлука Надзорног одбора о усвајању средњорочног плана пословне стратегије 
и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 
2022. - 2026. године  је саставни део овог решења. 
 

III 
 
Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-22/2022 
У Зајечару,17.03.2022. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
                                                                                              
 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
                              Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 59. став 1. члана 26. став 1. тачка 5. и члана 22. став 1. тачка 
1. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 
10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина 
Града Зајечара је на седници одржаној  17.03.2022. године, донела 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

о давању сагласности на дугорочни план 
пословне стратегије и развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа 

"Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2031. године 
 

I 
 
   Даје се сагласност на дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног 
комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 2022. - 2031. године, 
који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на 
седници одржаној 31.12. 2021. године. 
 

II 
 
          Одлука Надзорног одбора о усвајању дугорочног плана пословне стратегије и 
развоја Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за период од 2022. 
- 2031. године  је саставни део овог решења. 
 

III 
 
Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-23/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
                                                                                              
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
                              Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 59. став 7. и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима 

(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), у вези члана 40. тачка 10. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара је, 
на седници одржаној  17.03.2022. године, донела 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на измену и допуну Плана и програма пословања 

Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за 
2022. годину 

 
I 

 
   Даје се сагласност на измену и допуну Плана и програма пословања Јавног 
комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар за 2022. годину, 
коју је усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа, на седници 
одржаној 11.03. 2022. године. 
 

II 
 
          Одлука о  измени и допуни Плана и програма пословања ЈКП "Паркирање, 
пројектовање и надзор" Зајечар за 2022. годину, број 271/2022 од 11.03.2022. године, 
као и сама измена и допуна Плана и програма пословања, саставни су део овог 
Решења. 
 

III 
 

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
 
I број: 02-24/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
          
                                                                                              
 
 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К                                           
Стефан Занков,с.р. 



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.10



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    11



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.12



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    13



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.14



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    15



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.16



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    17



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.18



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    19



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.20



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    21



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.22



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    23



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.24



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    25



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.26



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    27



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.28



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    29



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.30



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    31



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.32



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    33



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.34



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    35



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.36



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    37



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.38



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    39



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.40



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    41



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.42



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    43



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.44



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    45



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.46



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    47



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.48



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    49



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.50



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    51

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон, 47/2018 и 
111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године,  донeла је  
   
  

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗА 2021. ГОДИНУ  
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 

 
 

 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2021. годину Историјског архива „Тимочка 
крајина“ Зајечар, 01 бр.630-145 од 28.02.2022. године, који је усвојен Одлуком 
Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-160 од 28.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-25/2022 
У Зајечару,17.03.2022. 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.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон, 47/2018 и 
111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године,  донeла је  
   

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА   ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 

 
 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2021. годину Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар,  02 бр.630-151 од 28.02.2022. године, који је усвојен 
Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-160 од 28.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-26/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. Закон, 47/2018 и 
111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године,  донeла је  
   

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА   ЗА 2021. ГОДИНУ 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 

 
 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2021. годину Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар,  02 бр.630-151 од 28.02.2022. године, који је усвојен 
Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-160 од 28.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-26/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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.129/07 и 83/14 – др. Закон, 101/16 - др. закон и 47/2018 и 
111/2021 – др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године,  донeла је  
  
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА  ЗА 2022. ГОДИНУ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План и програм рада за 2022. годину Историјског 
архива „Тимочка крајина“ Зајечар, 01 бр.630-146 од 28.02.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-160 од 28.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број:  02-27/2022 
 
У Зајечару, 17.03. 2022. 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.129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 
– др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
17.03. 2022. године,  донeла је   
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план  за 2022. годину Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар, број 02-630-1003 од 23.12.2021. године, који је усвојен 
Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-160 од 28.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-28/2022 
 
У Зајечару, 17.03. 2022. 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.129/07 и 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 
– др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
17.03. 2022. године,  донeла је   
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ  

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план  за 2022. годину Историјског архива 
„Тимочка крајина“ Зајечар, број 02-630-1003 од 23.12.2021. године, који је усвојен 
Одлуком Управног и Надзорног одбора  01.бр.630-160 од 28.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-28/2022 
 
У Зајечару, 17.03. 2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године,  донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Зајечару за 2021. годину, Дел. бр. 106 од 23.02.2022. године, који је усвојио Управни 
одбор Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару Одлуком  Дел. бр. 107 од 
24.02.2022. године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-29/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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 и 
67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 17.03.2022.године,  донeла 
је  
 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2021. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару, Дел. бр. 104 од 23.02.2022. године, који је усвојио 
Управни одбор Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару, Одлуком Дел. 
бр. 107 од 24.02.2022. године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-30/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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 и 
67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 17.03.2022.године,  донeла 
је  
 
 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ 
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај за 2021. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару, Дел. бр. 104 од 23.02.2022. године, који је усвојио 
Управни одбор Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у Зајечару, Одлуком Дел. 
бр. 107 од 24.02.2022. године. 
 

II 
 
 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-30/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
17.03.2022. године,  донeла је  
 
 
 
 

РЕШЕЊE 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„СВЕТОЗАР  МАРКОВИЋ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар 
Марковић“ Зајечар за 2022. годину, Дел. бр. 746 од 20.12.2021. године, који је усвојио 
Управни одбор установе Одлуком Дел. бр. 747 од 20.12.2021. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-31/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022.године, донeла је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

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

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2021. годину Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, број 50 од 
17.01.2022. године, који је усвојио Управни одбор Одлуком број 52 од 17.01.2022. 
године. 
. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-32/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022.године, донeла је  
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ 

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

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2021. годину Установе Народно позориште 
Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, број 50 од 
17.01.2022. године, који је усвојио Управни одбор Одлуком број 52 од 17.01.2022. 
године. 
. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-32/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ - ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ 

“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада за 2022. годину Установе Народно 
позориште Тимочке Крајине - Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Број  
51 од 17.01.2022. године, који је усвојио Управни одбор Одлуком Број 53 од 
17.01.2022. године. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I Број: 02-33/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ  

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Туристичке организације града Зајечара од 
01. јануара до 31. децембра 2021. године Број: 186/22 од 21.02.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Бр.187/22 од 21.02.2022. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-34/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ОД 01. ЈАНУАРА ДО 31. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ  

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Туристичке организације града Зајечара од 
01. јануара до 31. децембра 2021. године Број: 186/22 од 21.02.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Бр.187/22 од 21.02.2022. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-34/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Туристичке организације града Зајечара за 
2021. годину Број: 107/22 од 25.01.2022. године, који је усвојен Одлуком Управног 
одбора Бр. 107/1/22 од 25.01.2022. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
I број: 02-35/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
 
                                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                    Стефан Занков,с.р. 



       |  СТРАНА     БРОЈ 9      S L U Ж B E N I  L I S T                            17. МАРТ 2022.62

 
 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада за 2022. годину Туристичке 
организације града Зајечара Број: 105/22 од 25.01.2022. године, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Бр. 105/1/22 од 25.01.2022. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-36/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

         ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                   Стефан Занков,с.р. 



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    63

 
 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ  
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи програм рада за 2022. годину Туристичке 
организације града Зајечара Број: 105/22 од 25.01.2022. године, који је усвојен 
Одлуком Управног одбора Бр. 105/1/22 од 25.01.2022. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-36/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. Закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Туристичке организације града 
Зајечара за 2022. годину Број: 1073/21 од 14.12.2021 године, усвојен Одлуком 
Управног одбора Број: 1075/21 од 14.12.2021. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-37/2022 
У Зајечару, 17.03. 2022. 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, 47/18 и 111/21 – 
др. закон) и члана  40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 
2021. годину Број: 1314 од 21.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-38/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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, 47/18 и 111/21 – 
др. закон) и члана  40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Предшколске установе “Ђулићи“ Зајечар за 
2021. годину Број: 1314 од 21.02.2022. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-38/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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.129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 – др. 
закон) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
17.03.2022. године,  донeла је  
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2022. ГОДИНУ 
 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Предшколске установе “Ђулићи“ 
Зајечар за 2022. годину, Број: 8691 од 15.12.2021. године, који је усвојио Управни 
одбор Установе Одлуком Број: 8685 од 15.12.2021. године. 
. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-39/2022 
 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ  
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

У ЗАЈЕЧАРУ  
 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2021. годину Установе за дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 120 од 17.02.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Број: 144 од 25.02.2022. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број:02-40/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 2021. ГОДИНУ  
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

У ЗАЈЕЧАРУ  
 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 2021. годину Установе за дневни боравак деце 
и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 120 од 17.02.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Број: 144 од 25.02.2022. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број:02-40/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА, 
ОБАВЕЗАМА, ПОТРАЖИВАЊУ И РЕЗУЛТАТИМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ  

УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 
У ЗАЈЕЧАРУ  

 
 
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај о утрошеним средствима, обавезама, 
потраживању и резултатима пословања за 2021. годину Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 133 од 22.02.2022. године, који је 
усвојен Одлуком Управног одбора Број: 144 од 25.02.2022. године. 
  

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
I број: 02-41/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. 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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ  
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада за 2022. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 141 од 23.02.2022. 
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Број: 144 од 25.02.2022. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-42/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022. године, донeла је  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ  
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада за 2022. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 141 од 23.02.2022. 
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Број: 144 од 25.02.2022. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I број: 02-42/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.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, 47/2018 и 
111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1. тачка 53) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022.  године, донeла је  
 
 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

У ЗАЈЕЧАРУ  
 
 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2022. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у развоју у Зајечару Број: 659 од 13.12.2021. 
године, који је усвојен Одлуком Управног одбора Број: 144 од 25.02.2022. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 
I број: 02-43/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

          ПРЕДСЕДНИК 
                              Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3, у вези члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. 
Закон, 47/18 и 111/21 ), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 15. тачка 2. и члана 40. тачка 21. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 
 

О Д Л У К У 
 

о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду  
на територији града Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара (”Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 52/20),  у члану 42. Одлуке, мења се став 2. и гласи: „Захтев за заузеће 
јавне површине треба да садржи: скицу површине која се заузима, податке о намени, 
месту, и времену трајања заузећа јавне површине.“ 
 

Члан 2. 
 

 У члану 43. исте Одлуке брише се  став 2.  а став 3. мења се и гласи:  
„Испред продавница и осталих објеката (мењачница, банака, апотека, туристичких 
агенција, угоститељских објеката, осигуравајућих друштава, киоска и сл.) дозвољено 
је постављање стојећих рекламних паноа, сталака за излагање робе, стојећих панoa  
за штампу и сл. по приложеној скици и одобрењу.“ 
 
      Члан 3. 
 
 У члану 45. исте Одлуке, став 1. мења се и гласи: „У одобрењу за заузеће 
јавне површине одређује се (по приложеној скици), локација, намена, време трајања 
заузећа и карактеристике са условима обезбеђења пролаза према посебној Одлуци 
Скупштине града Зајечара и износ накнаде за заузеће јавне површине у случајевима 
у којима се заузеће одобрава по претходно спроведеном поступку јавног 
надметања.“  

 
Члан 4. 

 
 У члану 58. исте Одлуке, став 9. мења се и гласи: „Живе ограде и растиње 
унутар дворишта и ограде, морају се редовно орезивати у линији регулације према 
јавној површини.“ 
 У истом члану Одлуке, после става 11. додаје се нови став који гласи: „У 
заједничким деловима зграде није дозвољено постављање спољних делова клима 
уређаја којим би се ометало коришћење заједничких делова зграде, нужни пролази, 
против пожарни путеви и степеништа и друго, и на тај начин ометало нормално и 
безбедно коришћење посебних делова зграде.“ 

 
Члан 5. 

 
 Члан 59. исте Одлуке мења се и гласи: „На спољним деловима објеката према 
улици и на јавној и другој површини испред њих дозвољено је излагање робе и 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3, у вези члана 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. Закон, 101/16 - др. 
Закон, 47/18 и 111/21 ), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 15. тачка 2. и члана 40. тачка 21. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), Скупштина 
града Зајечара је, на седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 
 

О Д Л У К У 
 

о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду  
на територији града Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара (”Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 52/20),  у члану 42. Одлуке, мења се став 2. и гласи: „Захтев за заузеће 
јавне површине треба да садржи: скицу површине која се заузима, податке о намени, 
месту, и времену трајања заузећа јавне површине.“ 
 

Члан 2. 
 

 У члану 43. исте Одлуке брише се  став 2.  а став 3. мења се и гласи:  
„Испред продавница и осталих објеката (мењачница, банака, апотека, туристичких 
агенција, угоститељских објеката, осигуравајућих друштава, киоска и сл.) дозвољено 
је постављање стојећих рекламних паноа, сталака за излагање робе, стојећих панoa  
за штампу и сл. по приложеној скици и одобрењу.“ 
 
      Члан 3. 
 
 У члану 45. исте Одлуке, став 1. мења се и гласи: „У одобрењу за заузеће 
јавне површине одређује се (по приложеној скици), локација, намена, време трајања 
заузећа и карактеристике са условима обезбеђења пролаза према посебној Одлуци 
Скупштине града Зајечара и износ накнаде за заузеће јавне површине у случајевима 
у којима се заузеће одобрава по претходно спроведеном поступку јавног 
надметања.“  

 
Члан 4. 

 
 У члану 58. исте Одлуке, став 9. мења се и гласи: „Живе ограде и растиње 
унутар дворишта и ограде, морају се редовно орезивати у линији регулације према 
јавној површини.“ 
 У истом члану Одлуке, после става 11. додаје се нови став који гласи: „У 
заједничким деловима зграде није дозвољено постављање спољних делова клима 
уређаја којим би се ометало коришћење заједничких делова зграде, нужни пролази, 
против пожарни путеви и степеништа и друго, и на тај начин ометало нормално и 
безбедно коришћење посебних делова зграде.“ 

 
Члан 5. 

 
 Члан 59. исте Одлуке мења се и гласи: „На спољним деловима објеката према 
улици и на јавној и другој површини испред њих дозвољено је излагање робе и 

 

постављање   покретних ствари, по приложеној скици и одобрењу надлежног органа.“ 
 

Члан 6. 
 

 У члану 107. исте Одлуке, у ставу 1. мења се тачка 11. и гласи: „поступи 
противно одредбама члана 43. става 2. и 3. Одлуке.“ 
 У члану 109. исте Одлуке, у ставу 1. мења се тачка 11. и гласи: „поступи 
противно одредбама члана 43. става 2. и 3. Одлуке.“ 

 
Члан 7. 

 
 Члан 111. тачка 23. исте Одлуке, мења се и гласи: „прекрши забрану из члана 
83. става 5.  Одлуке.“ 
 Досадашње тачке 23. - 30. истог члана, постају тачке 24. - 31. 
 

Члан 8. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 011-6/2022 
 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

    ПРЕДСЕДНИК 
 

      Стефан Занков,с.р. 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон), члана 1. став 1., члана 4. став 1. и 6. и члана 7. став 1. и 3. Закона 
о комуналној милицији ("Сл. гласник РС",  бр. 49/19), члана 15. тачка 2. и члана 40. 
тачка 21. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19 и 67/21) 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 
                      ОДЛУКУ 
               О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ 
       НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
      Члан 1. 
 
 Овом одлуком ближе се одређују послови и овлашћења комуналне милиције 
утврђени законом чијим обављањем се обезбеђује извршавање надлежности Града 
Зајечара (у даљем тексту: Град), као и облици и начин остваривања сарадње 
комуналне милиције са овлашћеним организацијама, вршиоцима комуналне 
делатности и инспекцијским службама. 
 
      Члан 2. 
 
 Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални 
милиционари. 
 Изузетно од става 1. овог члана, послове комуналне милиције могу обављати и 
комунални милиционари без службене униформе са ознакама, по писаном налогу 
начелника Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове Градске управе 
града Зајечара. 
Налог начелника из претходног става обавезно садржи: 
 
1. податке о патроли/комуналним милиционарима који поступају; 

 
2. област контроле; 

 
3. тачну локацију на којој се врши контрола и 

 
4. време контроле (почетак-крај). 

 
 Комунални милиционар у извршавању налога из става 3. овог члана сачињава 
извештај о затеченом стању и предузетим мерама у ком уписује и да ли је 
контролисано лице  захтевало на увид налог. 
 Када контролисано лице захтева на увид налог, комунални милиционар 
контролисаном лицу даје да у извештају о затеченом стању потпише да је извршило 
увид у налог из става 3. овог члана, односно уноси констатацију  да је лице одбило да 
потпише да је извршило увид у налог.
      Члан 3. 
 
 Комунална милиција у обављању послова сарађује са овлашћеним 
организацијама, вршиоцима комуналних делатности на територији Града, 
инспекцијским службама града (у даљем тексту: инспекцијске службе), и са 
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 На основу члана 20. став 1. тачка 2, у вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 
111/21 – др. закон), члана 1. став 1., члана 4. став 1. и 6. и члана 7. став 1. и 3. Закона 
о комуналној милицији ("Сл. гласник РС",  бр. 49/19), члана 15. тачка 2. и члана 40. 
тачка 21. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19 и 67/21) 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 17.03.2022. године, донела 
 
                      ОДЛУКУ 
               О КОМУНАЛНОЈ МИЛИЦИЈИ 
       НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 
      Члан 1. 
 
 Овом одлуком ближе се одређују послови и овлашћења комуналне милиције 
утврђени законом чијим обављањем се обезбеђује извршавање надлежности Града 
Зајечара (у даљем тексту: Град), као и облици и начин остваривања сарадње 
комуналне милиције са овлашћеним организацијама, вршиоцима комуналне 
делатности и инспекцијским службама. 
 
      Члан 2. 
 
 Послове комуналне милиције обављају униформисани комунални 
милиционари. 
 Изузетно од става 1. овог члана, послове комуналне милиције могу обављати и 
комунални милиционари без службене униформе са ознакама, по писаном налогу 
начелника Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове Градске управе 
града Зајечара. 
Налог начелника из претходног става обавезно садржи: 
 
1. податке о патроли/комуналним милиционарима који поступају; 

 
2. област контроле; 

 
3. тачну локацију на којој се врши контрола и 

 
4. време контроле (почетак-крај). 

 
 Комунални милиционар у извршавању налога из става 3. овог члана сачињава 
извештај о затеченом стању и предузетим мерама у ком уписује и да ли је 
контролисано лице  захтевало на увид налог. 
 Када контролисано лице захтева на увид налог, комунални милиционар 
контролисаном лицу даје да у извештају о затеченом стању потпише да је извршило 
увид у налог из става 3. овог члана, односно уноси констатацију  да је лице одбило да 
потпише да је извршило увид у налог.
      Члан 3. 
 
 Комунална милиција у обављању послова сарађује са овлашћеним 
организацијама, вршиоцима комуналних делатности на територији Града, 
инспекцијским службама града (у даљем тексту: инспекцијске службе), и са 

грађанима. 
 
 Комунална милиција у обављању послова сарађује са министарством 
надлежним за унутрашње послове на начин и под условима прописаним законом. 
 
 Овлашћене организације из става 1. овог члана у складу са законом којим се 
уређује комунална милиција су друге организационе јединице Градске управе града 
Зајечара и организационе јединице управе, предузећа, организације и установе које 
на основу закона, односно општег акта Града одлучују о појединим правима грађана, 
правних лица или других странака (у даљем тексту: овлашћене организације). 
 
 Вршиоци комуналне делатности у смислу одредаба ове одлуке су вршиоци 
комуналне делатности које је за вршење комуналне делатности основао Град, 
односно којима је вршење истих поверио Град (у даљем тексту: вршилац комуналне 
делатности). 
 
      Члан 4. 
 
 Комуналном милицијом руководи начелник Одељења за комуналну    милицију 
и инспекцијске послове Градске управе града Зајечара. 
 
 Организација комуналне милиције, унутрашње уређење и систематизација 
радних места уређују се посебним актима града. 
  
 II ПОСЛОВИ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
 
      Члан 5. 
 
 Послови комуналне милиције су: 
 
1) одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну 
делатност, спречавањем нарушавања, односно успостављањем нарушеног 
комуналног реда, а нарочито: 
 
- спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних 

објеката од прљања, оштећивања и уништавања; 
 
- заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања 

(остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем 
привремених монтажних објеката и слично); 

 
 
- сузбијање недозвољеног обављања делатности на површинама јавне намене и 

другим јавним местима; 
 
- спречавање радњи којима се нарушава општа уређеност насеља (прљање и 

оштећивање фасада и других спољних делова зграда и других објеката, исписивање 
графита; лепљење плаката, као и контрола уклањања снега и леда са површина 
јавне намене, површина у јавном коришћењу и осталих површина); 

 
- спречавање радњи којима се нарушава уређеност постављања објеката и уређаја 

на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу, извођење 
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културног и артистичког програма на тим површинама (постављање, прљање и 
оштећивање урбане опреме и урбаног мобилијара, као што су наменски монтажни 
објекти, опрема за игру и рекреацију, јавне чесме и фонтане, клупе, жардињере и 
друго, извођења културног и артистичког програма без одобрења), као и контрола 
извршавања прописаних обавеза у погледу постављања објеката и уређаја и 
одобрења за извођење културног и артистичког програма; 

 
- контрола постављања средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; 
 
- одржавање и заштита чистоће на јавним површинама (остављање грађевинског 

шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге 
нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се 
нарушава уредност и чистоћа Града); 

 
- контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних 

љубимаца; 
 
- обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама; 
 
- паркирање (спречавања угрожавања безбедности пешака и у циљу заштите 

површине јавне намене и површина у јавном коришћењу (зелена површина, 
тротоара, трга, пешачкој зони, бициклистичкој стази, приступ објекту, 
противпожарном путу и степеницама, колском пролазу између зграда, стајалишту 
јавног превоза, такси стајалиште), контрола коришћења паркиралишта у складу са 
прописом и сигнализацијом, и сл.); 

 
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области 
комуналне и других делатности из надлежности Града: 
 
- контрола употребе симбола и имена града; 
 
- спречавање радњи којима се нарушава прљање и оштећивање споменика, 

спомен- плоча и скулптуралних дела; 
 
- контрола постављања привремених објеката, тезги, башти угоститељских објеката 

и других покретних објеката на јавним површинама; 
 
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, у складу са законом и прописима града, који се односи нарочито на: 
 
- јавни линијски, ванлинијски и посебан линијски превоз путника (несметано одвијање 

линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и 
ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.); 

- такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у 
складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање 
паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и 
др.); 

 
4) заштита животне средине, заштита културних добара, локалних путева и улица и 
других јавних објеката од значаја за град и приградска места, а нарочито у области: 
 
- заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених 
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културног и артистичког програма на тим површинама (постављање, прљање и 
оштећивање урбане опреме и урбаног мобилијара, као што су наменски монтажни 
објекти, опрема за игру и рекреацију, јавне чесме и фонтане, клупе, жардињере и 
друго, извођења културног и артистичког програма без одобрења), као и контрола 
извршавања прописаних обавеза у погледу постављања објеката и уређаја и 
одобрења за извођење културног и артистичког програма; 

 
- контрола постављања средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; 
 
- одржавање и заштита чистоће на јавним површинама (остављање грађевинског 

шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге 
нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се 
нарушава уредност и чистоћа Града); 

 
- контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних 

љубимаца; 
 
- обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама; 
 
- паркирање (спречавања угрожавања безбедности пешака и у циљу заштите 

површине јавне намене и површина у јавном коришћењу (зелена површина, 
тротоара, трга, пешачкој зони, бициклистичкој стази, приступ објекту, 
противпожарном путу и степеницама, колском пролазу између зграда, стајалишту 
јавног превоза, такси стајалиште), контрола коришћења паркиралишта у складу са 
прописом и сигнализацијом, и сл.); 

 
2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области 
комуналне и других делатности из надлежности Града: 
 
- контрола употребе симбола и имена града; 
 
- спречавање радњи којима се нарушава прљање и оштећивање споменика, 

спомен- плоча и скулптуралних дела; 
 
- контрола постављања привремених објеката, тезги, башти угоститељских објеката 

и других покретних објеката на јавним површинама; 
 
3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, у складу са законом и прописима града, који се односи нарочито на: 
 
- јавни линијски, ванлинијски и посебан линијски превоз путника (несметано одвијање 

линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и 
ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.); 

- такси превоз (откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у 
складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање 
паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и 
др.); 

 
4) заштита животне средине, заштита културних добара, локалних путева и улица и 
других јавних објеката од значаја за град и приградска места, а нарочито у области: 
 
- заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених 

подручја која проглашава надлежни орган града, контроле над скупљањем, 
транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и 
неопасног отпада и др; 
 
- заштите локалних и некатегорисаних путева, улица и државних путева из 
надлежности града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и 
оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут 
или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких 
стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације; 
 
5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у 
Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; 
 
6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у 
односу на државне органе, град и имаоце јавних овлашћења (контрола употребе 
заставе, химне или грба Републике Србије, злоупотреба заставе или грба Републике 
Србије за обележавање робе или услуге, контрола истицања грба или заставе стране 
државе и др.); 
 
7) други послови, у складу са законом. 
 
 Планирање и начин обављања послова 
 
      Члан 6. 
 
 На планове рада комуналне милиције сагласност даје Скупштина града 
Зајечара. 
 
 Послови комуналне милиције обављају се организованим присуством 
комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем других 
превентивних мера и применом законом предвиђених овлашћења комуналне 
милиције. 
 
 У свом раду комунални милиционари руководе се и принципом рада са 
најмањим штетним последицама, а средства принуде примењују само кад је то 
апсолутно нужно и у мери која је неопходна за извршење задатака без непотребних 
штетних последица у складу са законом. 
 
 
III ОВЛАШЋЕЊА КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ 
 
Врсте овлашћења 
 
      Члан 7. 
 
 У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционар има следећа 
овлашћења: 
 
1. упозорење; 

 
2. усмено наређење; 
3. провера идентитета; 
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4. довођење; 

 
5. заустављање и преглед лица, предмета и возила; 

 
6. привремено одузимање предмета; 

 
7. аудио и видео снимање; 

 
8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, средстава за везивање, 

распршивача са надражујућим дејством и службене палице; 
 
9. прикупљање обавештења; 

 
10.   друга овлашћења у складу са законом. 

 
 Овлашћења комуналне милиције утврђена у ставу 1. овог члана примењују 
се под условима и на начин утврђен законом којим се уређују послови комуналне 
милиције, законом којим се уређују унутрашњи послови и подзаконским прописима о 
полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова. 
      Члан 8. 
 
 Када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом Града, 
комунални милиционар може: издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном 
органу за учињено кривично дело, поднети захтев за покретање прекршајног поступка 
и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 
 
 Када је законом овлашћен на доношење решења, комунални милиционар 
примењује одредбе закона о општем управном поступку или другог закона којим је 
овлашћен за доношење решења. 
 
 Против решења комуналног милиционара може се изјавити жалба Градском 
већу града Зајечара у року од 15 дана од дана достављања решења. 
 
      Члан 9. 
 
 Предузеће, установе и друге организације, односно, физичка лица, дужни су да 
комуналном милиционару омогуће несметано вршење надзора, дозволе несметан 
приступ до објеката који су предмет контроле, ставе на увид потребна документа, 
пруже потребну помоћ, у року који комунални милиционар одреди доставе потребне 
податке и поступе по налогу милиционара. 
  
Остваривање надзора и контроле паркирања 
 
      Члан 10. 
 
 Ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно 
омогућавања одвијања саобраћаја и у циљу заштите површине јавне намене и 
површина у јавном коришћењу, комунални милиционар је овлашћен на предузимање 
мера уклањања, односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се 
спречава одвожење возила. 
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6. привремено одузимање предмета; 

 
7. аудио и видео снимање; 

 
8. употреба средстава принуде, и то: физичке снаге, средстава за везивање, 

распршивача са надражујућим дејством и службене палице; 
 
9. прикупљање обавештења; 

 
10.   друга овлашћења у складу са законом. 

 
 Овлашћења комуналне милиције утврђена у ставу 1. овог члана примењују 
се под условима и на начин утврђен законом којим се уређују послови комуналне 
милиције, законом којим се уређују унутрашњи послови и подзаконским прописима о 
полицијским овлашћењима и начину обављања полицијских послова. 
      Члан 8. 
 
 Када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом Града, 
комунални милиционар може: издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном 
органу за учињено кривично дело, поднети захтев за покретање прекршајног поступка 
и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 
 
 Када је законом овлашћен на доношење решења, комунални милиционар 
примењује одредбе закона о општем управном поступку или другог закона којим је 
овлашћен за доношење решења. 
 
 Против решења комуналног милиционара може се изјавити жалба Градском 
већу града Зајечара у року од 15 дана од дана достављања решења. 
 
      Члан 9. 
 
 Предузеће, установе и друге организације, односно, физичка лица, дужни су да 
комуналном милиционару омогуће несметано вршење надзора, дозволе несметан 
приступ до објеката који су предмет контроле, ставе на увид потребна документа, 
пруже потребну помоћ, у року који комунални милиционар одреди доставе потребне 
податке и поступе по налогу милиционара. 
  
Остваривање надзора и контроле паркирања 
 
      Члан 10. 
 
 Ради спречавања угрожавања безбедности учесника у саобраћају, односно 
омогућавања одвијања саобраћаја и у циљу заштите површине јавне намене и 
површина у јавном коришћењу, комунални милиционар је овлашћен на предузимање 
мера уклањања, односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се 
спречава одвожење возила. 
 

 Мере из става 1. овог члана, комунални милиционар предузима, приликом 
остваривања надзора и контроле паркирања, када затекне возило паркирано или 
заустављено супротно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима и  
Одлуке о јавним паркиралиштима, односно када на путу, односно месту на коме је 
дозвољено заустављање и паркирање возила, затекне нерегистровано - напуштено 
возило. 
 
 Када комунални милиционар уочи непрописно паркирано или заустављено 
возило, издаће возачу усмено наређење да одмах уклони возило под претњом 
принудног извршења, а када возач није присутан на лицу места доноси решење у 
писаној форми, којим налаже уклањање возила у року који не може бити краћи од 
једног минута. 
 
 Решење из става 3. овог члана комунални милиционар поставља на 
ветробранском стаклу возила или другом видном месту, и тиме се сматра да је исто 
уручено возачу. 
 
 У случају када комунални милиционар уочи нерегистровано - напуштено 
возило, поступиће у складу са одредбом ст. 3. и 4. овог члана, које се односе на 
непрописно паркирано или заустављено возило, а када возач није затечен на лицу 
места. 
 
 Уколико возач, односно власник одбаченог возила у остављеном року 
прописаним законом не уклони, односно не премести возило, комунални милиционар 
издаће налог о уклањању возила. 
 
 Уклањање возила на територији града обавља вршилац комуналне делатности 
овлашћен за организацију функционисања, управљања и одржавања јавних 
паркиралишта. 
 
 Комунални милиционар издаје вршиоцу комуналне делатности налог за 
постављање уређаја којима се спречава одвожење возила (блокирање возила) у 
случају када уочи непрописно паркирано возило које се из техничких разлога не може 
уклонити, а које угрожава безбедност учесника у саобраћају. 
 
 Уколико комунални милиционар открије прекршај путем видео надзора или 
фото-записа може, када за то постоје услови, да у електронској форми донесе 
решење, односно изда налог, у складу са законом. 
 
 На садржину решења, односно налога, на утврђивање места непрописног 
паркирања, односно заустављања возила, на поступак уклањања, премештања и 
блокирања возила, као и на штету насталу на возилу за време уклањања возила 
сходно се примењују одредбе акта којим се ближе уређује начин вршења контроле и 
непосредног регулисања саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних евиденција 
о примени посебних мера и овлашћења. 
 
 Комунална милиција води евиденције о примени мера и овлашћења уклањања, 
односно премештања возила, као и постављања уређаја којима се спречава 
одвожење возила приликом остваривања надзора и контроле паркирања на 
територији града, сходно одредбама акта којим се ближе уређује начин вршења 
контроле и непосредног регулисања саобраћаја на путевима, као и вођење обавезних 
евиденција о примени посебних мера и овлашћења. 
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 Издавање прекршајног налога 
 
      Члан 11. 
 
 Комунални милиционар издаје прекршајни налог у складу са одредбама закона 
којим се уређују прекршаји. 
 
 Изузетно, када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални 
милиционар у складу са законом може применити овлашћење прикупљања 
обавештења, података и информација од лица за које се основано претпоставља да 
располаже истим у циљу откривања учиниоца прекршаја, као и да прибави потребне 
податке и информације у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње 
послове. 
 
 Када комунални милиционар примењује овлашћење из претходног става 
усменим путем, о томе сачињава службену белешку у коју уписује о ком прекршају се 
ради, који подаци су неопходни да се прикупе о учиниоцу тог прекршаја, податке о 
учиниоцу прекршаја, идентификационе податке о лицу које даје обавештење, изјаву и 
потпис лица које је дало обавештење. 
 
 По извршеном прикупљању обавештења, података и информација, како је 
предвиђено у ставу 2. овог члана, комунални милиционар издаје прекршајни налог у 
складу са законом којим се уређује комунална милиција. 
 
          Подношење захтева за покретање прекршајног поступка 
 
      Члан 12. 
 
 Пре подношења захтева за покретање прекршајног поступка против лица 
затеченог у вршењу прекршаја комунални милиционар сачињава записник у коме 
констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја, 
идентификационе податке лица затеченог у прекршају, изјаву и потпис лица затеченог 
у прекршају, као и констатацију за случај одбијања потписа записника. 
 
 Када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални милиционар 
службеном белешком констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје 
прекршаја. 
 
 У случају из става 2. овог члана, комунални милиционар поступа на начин из 
члана 11. ст. 2-4. ове одлуке. 
 
 Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални милиционар прилаже 
записник, односно службену белешку или други доказ о учињеном прекршају (видео 
или фото снимак на коме се јасно може видети радња из које произилази правно 
обележје прекршаја и друго у складу са законом којим се уређује комунална милиција). 
 
Подношење пријаве за учињено кривично дело и обавештавање другог 
надлежног органа 
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 Издавање прекршајног налога 
 
      Члан 11. 
 
 Комунални милиционар издаје прекршајни налог у складу са одредбама закона 
којим се уређују прекршаји. 
 
 Изузетно, када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални 
милиционар у складу са законом може применити овлашћење прикупљања 
обавештења, података и информација од лица за које се основано претпоставља да 
располаже истим у циљу откривања учиниоца прекршаја, као и да прибави потребне 
податке и информације у сарадњи са министарством надлежним за унутрашње 
послове. 
 
 Када комунални милиционар примењује овлашћење из претходног става 
усменим путем, о томе сачињава службену белешку у коју уписује о ком прекршају се 
ради, који подаци су неопходни да се прикупе о учиниоцу тог прекршаја, податке о 
учиниоцу прекршаја, идентификационе податке о лицу које даје обавештење, изјаву и 
потпис лица које је дало обавештење. 
 
 По извршеном прикупљању обавештења, података и информација, како је 
предвиђено у ставу 2. овог члана, комунални милиционар издаје прекршајни налог у 
складу са законом којим се уређује комунална милиција. 
 
          Подношење захтева за покретање прекршајног поступка 
 
      Члан 12. 
 
 Пре подношења захтева за покретање прекршајног поступка против лица 
затеченог у вршењу прекршаја комунални милиционар сачињава записник у коме 
констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје прекршаја, 
идентификационе податке лица затеченог у прекршају, изјаву и потпис лица затеченог 
у прекршају, као и констатацију за случај одбијања потписа записника. 
 
 Када учинилац прекршаја није затечен на лицу места, комунални милиционар 
службеном белешком констатује повреду прописаног реда која чини правно обележје 
прекршаја. 
 
 У случају из става 2. овог члана, комунални милиционар поступа на начин из 
члана 11. ст. 2-4. ове одлуке. 
 
 Уз захтев за покретање прекршајног поступка комунални милиционар прилаже 
записник, односно службену белешку или други доказ о учињеном прекршају (видео 
или фото снимак на коме се јасно може видети радња из које произилази правно 
обележје прекршаја и друго у складу са законом којим се уређује комунална милиција). 
 
Подношење пријаве за учињено кривично дело и обавештавање другог 
надлежног органа 
 

      Члан 13. 
 
 Кад подноси пријаву за учињено кривично дело, односно кад обавештава други 
надлежан орган да предузме мере из своје надлежности, комунални милиционар уз 
пријаву, односно обавештење доставља записник, односно службену белешку 
сачињену на месту одржавања реда или други доказ из члана 12. став 4. ове одлуке. 
 
 Поступање према малолетним лицима 
 
      Члан 14. 
 
 Комунални милиционар посебно оспособљен за рад са малолетницима поступа 
према малолетним лицима у присуству родитеља или старатеља тог лица, односно 
представника органа старатељства у складу са законом којим се уређује комунална 
милиција. 
 
 Овлашћења комуналне милиције према малолетним лицима примењују се под 
под условима и на начин утврђен чланом 8. став 2. ове одлуке. 
 
 IV ПОМОЋ У ИЗВРШЕЊИМА, САРАДЊА И ХИТНЕ МЕРЕ И СПАСИЛАЧКА 
 ФУНКЦИЈА 
 
Помоћ у извршењима (асистенција) 
 
      Члан 15. 
 
 Комунална милиција пружа помоћ овлашћеним организацијама из члана 3. 
става 3. ове одлуке и вршиоцу комуналне делатности из члана 3. став 4. ове одлуке, 
када по оцени овлашћене организације или вршиоца комуналне делатности постоје 
претпоставке да спровођење њихове извршне одлуке неће бити могуће без присуства 
комуналних милиционара, сходно одредбама закона којим се уређују унутрашњи 
послови – у делу о поступку пружања помоћи у извршењима и подзаконског прописа 
о начину обављања полицијских послова којима се ближе уређује пружање ове 
помоћи. 
 
Облик и начин остваривања сарадње са овлашћеним организацијама и 
вршиоцем комуналне делатности 
 
      Члан 16. 
 
 Комунална милиција сарађује са министарством надлежним за унутрашње 
послове (у даљем тексту: МУП), у размени информација и података из службених 
евиденција и о евентуалном неопходном садејству (организовањем заједничких акција 
на терену) и планирању заједничких активности. 
 
 Ради развијања међусобне сарадње Комуналне милиције и МУП-а, 
Градоначелник града Зајечара може, споразумно са министром надлежним за 
унутрашње послове, доносити одговарајуће акте о сарадњи и оснивати 
координациона тела од значаја за остваривање заједничких циљева. 
  
 Облик и начин остваривања сарадње са инспекцијским службама 
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      Члан 17. 
 
 У обављању својих послова комунална милиција сарађује са инспекцијским 
службама, у складу са законом, овом Одлуком и другим прописима Града којима се 
уређује обављање инспекцијских послова. 
 
 Сарадња из става 1. овог члана остварује се међусобним обавештавањем, 
разменом информација, пружањем непосредне физичке, стручне, техничке и друге 
међусобне помоћи, у складу са законом утврђеним делокругом, предузимањем 
заједничких мера и активности од значаја за обављање послова комуналне милиције 
и инспекцијских служби, стручним консултацијама и на други погодан начин. 
 
 О остваривању међусобне сарадње комуналне милиције и инспекцијских 
служби старају се начелник Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове 
Градске управе града Зајечара и лица која руководе инспекцијским службама. 
 
 У остваривању међусобне сарадње комунална милиција и инспекцијске службе 
обезбеђују и унапређују сталну међусобну комуникацију путем средстава везе и на 
други погодан начин. 
 
 Облици и начин остваривања сарадње комуналне милиције  и градских 
инспекцијскох служби ближе се регулишу посебном Одлуком. 
 
Предузимање заједничких мера и активности 
 
      Члан 18. 
 
 Комунална милиција и надлежна инспекцијска служба спроводе заједничке 
мере и активности од значаја за обављање послова комуналне милиције и 
инспекцијских служби. 
 
 Место, начин и време спровођења мера и активности из става 1. овог члана 
планирају се унапред. 
 
 Приликом предузимања заједничких мера и активности комунални милиционар 
може на усмени захтев службеног лица инспекцијске службе и под условима 
утврђеним законом проверити идентитет лица, зауставити и прегледати лице, 
предмете и возила, привремено одузети предмете и применити друге врсте 
овлашћења у складу са чланом 8. ове одлуке. 
 
 Стручне консултације и друга врста сарадње 
 
      Члан 19. 
 
 Начелник Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове Градске 
управе града Зајечара и лице које руководи инспекцијском службом по потреби 
организују стручне консултације и заједничке састанке о питањима која су од значаја 
за обављање њихових послова, а обавезно ако су питања од значаја за разграничење 
надлежности. 
 
 Хитне мере и спасилачка функција 
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      Члан 17. 
 
 У обављању својих послова комунална милиција сарађује са инспекцијским 
службама, у складу са законом, овом Одлуком и другим прописима Града којима се 
уређује обављање инспекцијских послова. 
 
 Сарадња из става 1. овог члана остварује се међусобним обавештавањем, 
разменом информација, пружањем непосредне физичке, стручне, техничке и друге 
међусобне помоћи, у складу са законом утврђеним делокругом, предузимањем 
заједничких мера и активности од значаја за обављање послова комуналне милиције 
и инспекцијских служби, стручним консултацијама и на други погодан начин. 
 
 О остваривању међусобне сарадње комуналне милиције и инспекцијских 
служби старају се начелник Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове 
Градске управе града Зајечара и лица која руководе инспекцијским службама. 
 
 У остваривању међусобне сарадње комунална милиција и инспекцијске службе 
обезбеђују и унапређују сталну међусобну комуникацију путем средстава везе и на 
други погодан начин. 
 
 Облици и начин остваривања сарадње комуналне милиције  и градских 
инспекцијскох служби ближе се регулишу посебном Одлуком. 
 
Предузимање заједничких мера и активности 
 
      Члан 18. 
 
 Комунална милиција и надлежна инспекцијска служба спроводе заједничке 
мере и активности од значаја за обављање послова комуналне милиције и 
инспекцијских служби. 
 
 Место, начин и време спровођења мера и активности из става 1. овог члана 
планирају се унапред. 
 
 Приликом предузимања заједничких мера и активности комунални милиционар 
може на усмени захтев службеног лица инспекцијске службе и под условима 
утврђеним законом проверити идентитет лица, зауставити и прегледати лице, 
предмете и возила, привремено одузети предмете и применити друге врсте 
овлашћења у складу са чланом 8. ове одлуке. 
 
 Стручне консултације и друга врста сарадње 
 
      Члан 19. 
 
 Начелник Одељења за комуналну милицију и инспекцијске послове Градске 
управе града Зајечара и лице које руководи инспекцијском службом по потреби 
организују стручне консултације и заједничке састанке о питањима која су од значаја 
за обављање њихових послова, а обавезно ако су питања од значаја за разграничење 
надлежности. 
 
 Хитне мере и спасилачка функција 
 

      Члан 20. 
 
 Комунална милиција предузима хитне мере заштите животне средине, заштите 
људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге 
заштите из надлежности града, кад те мере не могу правовремено да предузму други 
надлежни органи града и овлашћене организације, о чему одмах обавештава те 
органе, односно организације. 
 
 Комунална милиција учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ 
другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица 
елементарних и других непогода и другим облицима угрожавања из става 1. овог 
члана. 
 
 
V КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 
      Члан 21. 
 
 Новчаном казном у износу од 100.000 динара, казниће се за прекршај правно 
лице ако комуналном милиционару не омогући несметано вршење послова надзора, 
не дозволи несметан приступ до објеката који су предмет контроле, не стави на увид 
потребна документа, не достави потребне податке и не поступи по налогу комуналног 
милиционара у одређеном року (члан 9. Одлуке). 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, 
новчаном казном у износу од 10.000 динара. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 20.000 динара, а физичко лице новчаном казном у износу од 10.000 динара. 
 
 За ометање или спречавање комуналног милиционара у обављању послова 
комуналне милиције у другим случајевима, примењиваће се казнене одредбе Закона 
о комуналној милицији ("Сл. Гласник РС", бр. 49/2019). 
 
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
      Члан 22. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број:011-7/2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године 
 
 
    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
          ПРЕДСЕДНИК 
         Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 13. став 1. и члана 88. 3акона о локалној самоуправи 
(,,Сл.гласник РС', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон),члана 40.  став 1. тачка 54.  и члана 119. Статута Града Зајечара (,,Сл.лист 
Града Зајечара", бр.4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 
17.03.2022. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 

ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

Члан 1 
 

 Даје се сагласност на текст Протокола о сарадњи између општине Бечеј и 
Града Зајечара. 

Члан 2 
 

 Овлашћује се Бошко Ничић, градоначелник Града Зајечара, да у име Града 
Зајечара, потпише Протокол о сарадњи између општине Бечеј и Града Зајечара. 
 

Члан 3 
 

 Средства за финансирање међусобне сарадње обезбеђују се у буџету Града 
Зајечара за 2022. годину. 
 

Члан 4 
 

 Саставни део овог решења је Протокол о сарадњи између општине Бечеј и 
Града Зајечара. 
 

Члан 5 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара." 
 
 
 
I бр.02-44/2022 
У Зајечару,17.03.2022.године 
 
 
                                         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Стефан Занков,с.р. 
 
 
 
 
 
 



17. МАРТ 2022.        S L U Ж B E N I  L I S T           БРОЈ 9                СТРАНА |    83

На основу члана 13. став 1. и члана 88. 3акона о локалној самоуправи 
(,,Сл.гласник РС', бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-
др.закон),члана 40.  став 1. тачка 54.  и члана 119. Статута Града Зајечара (,,Сл.лист 
Града Зајечара", бр.4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 
17.03.2022. године, донела је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ТЕКСТ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ 

ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ И ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

Члан 1 
 

 Даје се сагласност на текст Протокола о сарадњи између општине Бечеј и 
Града Зајечара. 

Члан 2 
 

 Овлашћује се Бошко Ничић, градоначелник Града Зајечара, да у име Града 
Зајечара, потпише Протокол о сарадњи између општине Бечеј и Града Зајечара. 
 

Члан 3 
 

 Средства за финансирање међусобне сарадње обезбеђују се у буџету Града 
Зајечара за 2022. годину. 
 

Члан 4 
 

 Саставни део овог решења је Протокол о сарадњи између општине Бечеј и 
Града Зајечара. 
 

Члан 5 
 

 Ово Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара." 
 
 
 
I бр.02-44/2022 
У Зајечару,17.03.2022.године 
 
 
                                         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                  Стефан Занков,с.р. 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                         ТЕКСТ ПРОТОКОЛА 
 
 
 
 
 Протокол о сарадњи потписују општина Бечеј и Град Зајечар, у циљу 
проширења сарадње и размене искустава у даљем развоју. 
 
 
Општина Бечеј, са седиштем у Бечеју, Трг ослобођења бр. 2, ПИБ: 100742635, 
матични број: 08359466, коју заступа Драган Тошић, председник општине Бечеј и 
 
Град Зајечар, са седиштем у Зајечару, Трг ослобођења бр. 1, ПИБ: 101757838, 
матични број: 07189923, који заступа Бошко Ничић, градоначелник Зајечара 
 
Потписују 
 
 
 
         ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ 
 
 
 

Члан 1. 
 

 Циљеви Протокола о сарадњи (у даљем тексту Протокол) су успостављање 
сарадње између општине и града и њихових грађана на темељу заједничких 
интереса локалних самоуправа на економском и друштвеном плану. 
 
Области сарадње 

Члан 2. 
 
 Овим Протоколом локалне самоуправе, као његове потписнице обавезују се 
да у наредном периоду предузму све мере у цињу успостављања и развоја 
обостране сарадње у областима: 
 -туризма; 
 - културе; 
 -спорта; 
 -привреде (са аспекта заштите животне средине) и других области од 
заједничког интереса за обе општине. 
 Локалне самоуправе ће радити на подстицању развоја непосредних контаката 
заинтересованих група ( јавног сектора, привредних субјеката, невладиног сектора, 
удружења грађана и др.) из обе локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 
 Потписнице придају посебан значај сарадњи у области туризма, те ће се у том 
циљу вршити размена информација, а што ће се ближе уредити закључењем 
посебних споразума или уговора. 
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Реализација програма сарадње 
 

Члан 4. 
 

 У свакој области сарадње локалне самоуправе ће израдити конкретне 
споразуме, пројекте и уговоре. Ове споразуме ће, у оквиру основног Протокола о 
сарадњи правити стручњаци у областима сарадње из локалне самоуправе.  
 Локалне самоуправе преузимају обавезу организовања састанака 
одговарајућих делегација у терминима неопходним за спровођење договорених 
пројеката. 
 Локалне самоуправе ће у директној комуникацији одређивати ниво, термине, 
дневни ред и место одржавања консултација и састанака. 
 

Члан 5. 
 
 Трошкове сарадње настале на територији Општине Бечеј покрива Општина 
Бечеј, а трошкове настале на територији Града Зајечара, покрива Град Зајечар. 
 

Члан 6. 
 
 Овим споразумом локалне самоуправе подстичу размену искустава како на 
локалном нивоу, тако и између два округа и региона. 
 Локалне самоуправе ће подржати јавни сектор, привредне субјекате, невладин 
сектор, удружења грађана у циљу остваривања међусобних контаката ради 
реализације договорених пројеката. 
 

Члан 7. 
 
 Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
заступника потписника, уз претходну сагласност Скупштине општине Бечеј и 
Скупштине града Зајечара. 
 Свака од потписница Протокола може раскинути овај Протокол једностраном 
изјавом воље у писаној форми. 
 

Члан 8. 
 
 Овај Протокол је израђен и потписан у 4 ( четири ) истоветна примерка, по два 
за обе локалне самоуправе партнере - потписнике Протокола о сарадњи. 
 
 

 Закључен дана________2022.године 
 
 
  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                  ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  
 
_____________________________                 __________________________________ 
  
                     Драган Тошић                                                                                      Бошко Ничић 
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Реализација програма сарадње 
 

Члан 4. 
 

 У свакој области сарадње локалне самоуправе ће израдити конкретне 
споразуме, пројекте и уговоре. Ове споразуме ће, у оквиру основног Протокола о 
сарадњи правити стручњаци у областима сарадње из локалне самоуправе.  
 Локалне самоуправе преузимају обавезу организовања састанака 
одговарајућих делегација у терминима неопходним за спровођење договорених 
пројеката. 
 Локалне самоуправе ће у директној комуникацији одређивати ниво, термине, 
дневни ред и место одржавања консултација и састанака. 
 

Члан 5. 
 
 Трошкове сарадње настале на територији Општине Бечеј покрива Општина 
Бечеј, а трошкове настале на територији Града Зајечара, покрива Град Зајечар. 
 

Члан 6. 
 
 Овим споразумом локалне самоуправе подстичу размену искустава како на 
локалном нивоу, тако и између два округа и региона. 
 Локалне самоуправе ће подржати јавни сектор, привредне субјекате, невладин 
сектор, удружења грађана у циљу остваривања међусобних контаката ради 
реализације договорених пројеката. 
 

Члан 7. 
 
 Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 
заступника потписника, уз претходну сагласност Скупштине општине Бечеј и 
Скупштине града Зајечара. 
 Свака од потписница Протокола може раскинути овај Протокол једностраном 
изјавом воље у писаној форми. 
 

Члан 8. 
 
 Овај Протокол је израђен и потписан у 4 ( четири ) истоветна примерка, по два 
за обе локалне самоуправе партнере - потписнике Протокола о сарадњи. 
 
 

 Закључен дана________2022.године 
 
 
  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ                  ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  
 
_____________________________                 __________________________________ 
  
                     Драган Тошић                                                                                      Бошко Ничић 

 На основу члана 28. став 1. и 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 
113/2017 - др. закон и 49/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03. 2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1.  

 Овом Одлуком оснива се Локални савет за запошљавање града Зајечара (у 
даљем тексту: Локални савет).  
 

Члан 2.  
 Локални савет има десет чланова/ица и председницу Локалног савета. 
 Локални савет чине представнице локалне самоуправе, представник Центра 
за социјални рад „Зајечар“, представник синдиката, представник послодаваца, 
представник Регионалне привредне коморе Зајечар, представница Факултета за 
менаџмент Зајечар, представница Националне службе за запошљавање – филијала 
Зајечар, представница удружења и представник РАРИС-а, као и њихови заменици/е. 
 Председницу и чланове/ице Локалног савета, посебним решењем именује 
Градско веће града Зајечара.  
 Председница и чланови/ице Локалног савета именују се на период од четири 
године.  

Члан 3. 
  

 Задатак Локалног савета је да даје мишљења и препоруке надлежним 
органима града Зајечара у вези са питањима од интереса за унапређење 
запошљавања, и то: 
1. Планским документима којима се уређују јавне политике у области запошљавања 
(Локални акциони план запошљавања); 
2. Мерама активне политике запошљавања;  
3. Другим питањима од интереса за запошљавање. 

Члан 4.  
 

 У раду Локалног савета могу да учествују и удружења која се баве заштитом 
интереса одређених категорија незапослених (особа са инвалидитетом, националних 
мањина, учесника оружаних сукоба, жена, омладине и сл.), без права гласа.  
 

Члан 5.  
 

 Стручне и административно - техничке послове за потребе Локалног савета 
обављаће Градска управа града Зајечара.  
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Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању Локалног 
савета за запошљавање града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр.42/13).  
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
I бр. 011-8/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     Стефан Занков,с.р. 
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Члан 6. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о оснивању Локалног 
савета за запошљавање града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр.42/13).  
 

Члан 7. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
I бр. 011-8/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                     Стефан Занков,с.р. 

 
 
 На основу члана 63. став 1. тачка 1. Закона о родној равноправности 
(„Службени гласник РС“, бр. 52/2021), члана 44. став 1. и члана 48.став 3. Статута 
Града Зајечара („Службени лист Града Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), члана 28.став 1. 
члана 45. став 1. тачка 2. и члана 47.став 3. Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, 8/19), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 17.03.2022.године, донела је 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 

 
Члан 1. 

 
 Овим Решењем образује се Комисија за родну равноправност (у даљем 
тексту: Комисија). 

Члан 2. 
 

 Комисија је посебно стално радно тело скупштине, чији су чланови 
одборници/це. 
 

Члан 3. 
 У састав Комисије именују се: 
 
 1.Биљана Илић - представница Одборничке групе „Српска напредна странка“, 
за председницу; 
 2.Слађана Станковић - представница Одборничке групе „Српска напредна 
странка“, за заменицу председнице; 
 3.Драган Манзаловић, представник Одборничке групе „Српска напредна 
странка“, за члана; 
 4.Миљан Рашић - представник Одборничке групе „Српска напредна странка“, 
за члана; 
 5.Лимонка Цојић - представница Одборничке групе „Српска напредна странка“, 
за чланицу; 
 6.Милован Петровић - представник Одборничке групе „ДР НЕНАД РИСТОВИЋ-
ПОБЕДА“, за члана; 
 7.Марица Димитријевић - представница Одборничке групе „ДР НЕНАД 
РИСТОВИЋ-ПОБЕДА“, за чланицу; 
 8.Александра Милутиновић - представница Одборничке групе „ДР НЕНАД 
РИСТОВИЋ-ПОБЕДА“, за чланицу; 
 9.Предраг Ристић - представник Одборничке групе „Социјалистичка партија 
Србије-Јединствена Србија-Социјалдемократска партија Србије“, за члана. 

 
Члан 4. 

  
 Комисија обавља послове и задатке у складу са Законом о родној 
равноправности и Пословником Скупштине  града Зајечара. 
 

   Члан 5.  
 Доношењем овог решења, престаје да важи Решење о образовању Комисије 
за родну равноправност, I број: 02-178/2021 од 16.09.2021. године. 
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   Члан 6.  

 
 Ово решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број:02-45//2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године. 
 
 
                                           СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Стефан Занков,с.р.   
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   Члан 6.  

 
 Ово решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број:02-45//2022 
У Зајечару, 17.03.2022. године. 
 
 
                                           СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                              Стефан Занков,с.р.   

 На основу члана 63. став 1. тачка 2. и става 3. Закона о родној равноправности 
(„Службени гласник РС“ бр. 52/2021) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 17.03.2022. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1.  

 Овом Одлуком оснива се Савет за родну равноправност града Зајечара (у 
даљем тексту: Савет).  
 

Члан 2.  
 Савет има једанаест чланова/чланица и председницу Савета.  
 Савет чине представници/це локалне самоуправе, представницa Центра за 
социјални рад „Зајечар“, представницa Здравственог центра Зајечар, представницa 
Националне службе за запошљавање – филијале у Зајечару, представник удружења 
и две стручњакиње из области родне равноправности из редова грађанки. 
 Председницу и чланове/ице Савета, посебним решењем именује Градско веће 
града Зајечара.  
 Председница и чланови/це Савета именују се на период од четири године.  
 

Члан 3.  
 Задатак Савета је да: 
- Утиче на промену родних образаца и унапређење културе родне равноправности, 
- Повећава равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких 
могућности, 
- Систематски уводи родну перспективу у доношењу, спровођењу и праћењу јавне 
политике, 
- Учествује у изради и усвајању стратешких докумената, нарочито у изради и 
усвајању Плана развоја града Зајечара, секторских стратегија и акционих планова и 
као саветодавно тело приликом израде Одлуке о буџету града Зајечара, 
- Подноси органима града Зајечара на разматрање одлуке, планове и друга акта 
усмерена на постизање равноправности жена и мушкараца, 
- Прати стање у области родне равноправности и иницира и предлаже мере за 
унапређење родне равноправности, 
- Спроводи активности у циљу реализације циљева који су дефинисани Локалним 
акционим планом за унапређивање положаја жена и родне равноправности града 
Зајечара за период 2021-2024. године.  

 
Члан 4.  

 Савет сарађује са Комисијом за родну равноправност, али остварује сарадњу и 
са свим другим телима за родну равноправност на локалном, покрајинском и 
националном нивоу.  
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Члан 5.  
 Савет ће у свом раду користити печат Градског већа. 
 Стручне и административно - техничке послове за потребе Савета обављаће 
Градска управа града Зајечара.  
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
I бр. 011-9/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков,с.р. 
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Члан 5.  
 Савет ће у свом раду користити печат Градског већа. 
 Стручне и административно - техничке послове за потребе Савета обављаће 
Градска управа града Зајечара.  
 

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.  
 
I бр. 011-9/2022 
У Зајечару, 17.03.2022.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков,с.р. 

Садржај Службеног листа број 9/2022 
 
 

АКТА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА: 
 
 
Одлукa о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Тимок - 
одржавање“ Зајечар…………..............................................................................................1 
 
Решења о поверавању права управљања и одржавања непокретности у јавној својини 
града Зајечара ЈКП“Тимок-одржавање“ Зајечар……………………………………………..2 
 
Решењe о давању сагласности на измену Плана и Програма пословања Јавног 
комунално - стамбеног предузећа „Зајечар“  Зајечар за 2022. годину…………………..3 
 
Решењe о давању сагласности на средњорочни план пословне стратегије и развоја 
Јавног комунално - стамбеног предузећа“ Зајечар“ Зајечар за период од 2022. -2026. 
године……………………………………………………………………………………………….5 
 
Решењe о давању сагласности на дугорочни план пословне стратегије и развоја 
Јавног комунално - стамбеног предузећа“ Зајечар“ Зајечар за период од 2022.-2031. 
године……………………………………………………………………………………………….7 
 
Решењe о давању сагласности на измену и допуну Плана и програма пословања 
Јавног комуналног предузећа “Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар за 2022. 
годину……………………………………………………………………………………………….9 
 
Решењe о усвајању Извештаја о раду за 2021. годину Историјског архива „Тимочка 
Крајина“ Зајечар………………………………………………………………………………….51 
 
Решењe о усвајању Финансијског извештаја за 2021. годину Историјског архива 
„Тимочка 
Крајина“ Зајечар………………………………………………………………………52 
 
Решења о давању сагласности на  План и програм рада за 2022. годину Историјског 
архива „Тимочка Крајина“ Зајечар…………………………………………………………….53 
 
Решења о давању сагласности на Финансијски план  за 2022. годину Историјског 
архива „Тимочка 
Крајина“ Зајечар……………………………………………………………..54 
 
Решењe о усвајању Извештаја о раду Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Зајечару за 2021. годину………………………………………………………………………..55 
 
Решењe о усвајању Финансијског Извештаја за 2021. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару……………………………………………………………….56 
 
Решењe о давању сагласности на Програм рада Матичне библиотеке „Светозар 
Марковић“ Зајечар за 2022. годину……………………………………………………………57 
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Решењe о усвајању Извештаја о раду за 2021. годину Установе Народно позориште 
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