На основу члана 10. став 5. 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 22.06.2022.године, донела је
ОДЛУКУ
о јавним признањима Града Зајечара

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком установљавају се јавна признања Града Зајечара и прописују
поступак, услови и критеријуми за њихову доделу.
Члан 2.
Јавна признања Града Зајечара су:
- Звање “Почасни грађанин” Зајечара;
- Октобарска награда Града Зајечара;
- Награда Града Зајечара „Никола Пашић“;
-Награда Града Зајечара „Хајдук Вељко“;
- Награда Града Зајечара „Светозар Марковић“;
- Повеља.
Јавна признања додељују се, по правилу, поводом Дана Града Зајечара, а
уручује их градоначелник на пригодној свечаности.
Изглед јавних признања, у складу са овом Одлуком, утврђује градоначелник
Зајечара посебним решењем.
Јавна признања могу се доделити и постхумно.
II ЗВАЊЕ “ПОЧАСНИ ГРАЂАНИН” ЗАЈЕЧАРА
Члан 3.
Звање “Почасни грађанин” Зајечара додељује се појединцу, држављанину
Републике Србије или странцу чији су рад и достигнућа од посебног значаја за Град
Зајечар.
Звање “Почасни грађанин” Зајечара може се доделити само лицу које нема
пребивалиште на територији Града Зајечара.
Скупштина града одлучује о додељивању звања „Почасни грађанин“Зајечара,
уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе.
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Члан 4.
Звање “Почасни грађанин” Зајечара додељује се у виду дипломе и уникатне
плакете.
III ОКТОБАРСКА НАГРАДА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Члан 5.
Октобарска награда Града Зајечара (у даљем тексту: Награда), додељује се
појединцима, удружењима, клубовима, друштвима, месним заједницама и другим
организацијама за постигнуте резултате у свим областима привредног и друштвеног
живота у Граду, а који представљају значајан допринос развоју Града Зајечара или
његовој афирмацији у земљи и иностранству.
Члан 6.
Награда се може доделити физичком или правном
пребивалиште, односно седиште на територији Града Зајечара.

лицу

које

има

Члан 7.
Награда се додељује поводом Дана Града Зајечара за резултате остварене у
претходној и текућој години.
Изузетно, уколико се Награда не додели у текућој години, могу се вредновати
резултати остварени, не само у претходној и текућој години, већ у целом периоду који
је претходио додели Награде.
Члан 8.
Награда се додељује као Повеља "Октобарска награда Града Зајечара" са
плакетом.
Добитницима награде припада новчани износ чију висину, утврђује
градоначелник посебним решењем.
IV НАГРАДА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА „НИКОЛА ПАШИЋ“
Члан 9.
Награда Града Зајечара „Никола Пашић“ додељује се појединцима и
организацијама за изузетан допринос у области унапређења и развоја друштвенополитичких односа.
Награда се додељује у облику плакете са репликом споменика Николи
Пашићу, рад Драгана Николића, академског вајара из Београда, са уписаним именом
и презименом добитника и године за коју се додељује.
Добитнику награде припада новчани износ чију висину, утврђује градоначелник
посебним решењем.
V НАГРАДА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА „ХАЈДУК ВЕЉКО“
Члан 10.
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Награда Града Зајечара „Хајдук Вељко“ додељује се појединцима или групи
грађана за несебично ангажовање, исказану храброст и учињени подвиг приликом
спасавања људских живота и имовине.
Награда се додељује у облику плакете са репликом споменика Хајдук Вељку,
рад Дубравка Милановића, академског вајара из Београда, са уписаним именом и
презименом добитника и године за коју се додељује.
Добитнику награде припада новчани износ чију висину, утврђује градоначелник
посебним решењем.
VI НАГРАДА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“
Члан 11
Награда Града Зајечара „Светозар Марковић“ додељује се појединцима и
организацијама за изузетан допринос у области развоја културе и унапређења
људских и грађанских права.
Награда се додељује у облику плакете са уписаним именом и презименом
добитника и године за коју се додељује.
Добитнику награде припада новчани износ чију висину, утврђује градоначелник
посебним решењем.
VII ПОВЕЉА

Члан 12.

Повеља се додељује младима са подручја Града Зајечара, као признање за
постигнуте резултате у раду и подстрек за још већа залагања.
Добитиницима Повеље припада новчани износ или одговарајућа награда у
облику који утврђује градоначелник посебним решењем, у приближно једнакој
вредности, у зависности од области за коју је Повеља додељена.
VIII ПОСТУПАК ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
Члан 13.
Поступак за доделу јавних признања спроводи Одбор за избор и именовања,
награде и признања Скупштине града Зајечара (у даљем тексту: Одбор).
Члан 14
Одбор:
- благовремено обавештава јавност о начину и року подношења предлога за
доделу јавних признања,
- разматра поднете предлоге,
- утврђује предлог решења о додељивању јавног признања са образложењем
и доставља га Скупштини града.
Јавни позив за подношење предлога за доделу јавних признања објављује се
на интернет презентацији Града Зајечара.
Члан 15.
Предлог са образложењем за доделу јавних признања може поднети свако
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физичко или правно лице, с тим да предлагач и предложени не могу бити исто лице.
Начин и рок подношења предлога одређује Одбор.
Члан 16.
Градоначелник може да предложи доделу јавних признања на основу
сопствених сазнања о успесима и остварењима појединаца и организација који нису
предложени од стране предлагача из члана 15. ове Одлуке.
Члан 17.
Скупштина града, на предлог Одбора, доноси решење о додељивању јавног
признања.
Јавна признања потписује и уручује градоначелник.
Члан 18.
На предлог Одбора, Скупштина града може доделити највише три Октобарске
награде и десет повеља.
Посебне награде Града Зајечара из чл.9.,10. и 11. ове Одлуке не морају да се
додељују сваке године.
Члан 19.
Евиденцију података о добитницима јавних признања води Одељење за
опште, заједничке и нормативно-правне послове Градске управе Града Зајечара.
Члан 20.
Средства за награде обезбеђују се у буџету Града Зајечара.
IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним признањима
Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара",бр. 8/19).
Члан 22.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Служебном
листу Града Зајечара".
I број:011-12/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и члана 40. став 1.
тачка 5. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечарa”, број 4/2019 и
67/2021), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 22.06.2022. године,
донела
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE
ЗА УРЕЂЕЊЕ СПОМЕН ПАРК ШУМЕ „КРАЉЕВИЦА“ У ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за уређење Спомен парк шуме
„Краљевица“ у Зајечару (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Прелиминарном границом Плана обухваћенa је Спомен парк шумa
„Краљевица“ у Зајечару која почиње на североисточном делу на тромеђи парцела
11110, 8465 (пут Зајечар-Књажевац) и 6259.
Од ове тромеђе граница иде према југу десном страном пута ЗајечарКњажевац до тромеђе парцела 8465 (пут Зајечар-Књажевац), 6259 и 6269 (пут).
Од ове тромеђе граница иде левом страном пута (6269) до тромеђе парцела
6269, 7662/3 и 6261/1.
Од ове тромеђе граница иде југоисточном међом парцеле 6261/1 до тромеђе
парцела 6261/1, 7562/3 и 7548 (пут).
Од ове тромеђе граница у првој линији сече пут (7548) и наставља
југоисточном међом парцеле 7532 све до тромеђе парцела 7532, 7923 и 8448 (пут).
Од ове тромеђе граница у првој линији сече пут (8448) и иде до тромеђе
парцела 8448 (пут), 6285/5 и 7928.
Од ове тромеђе граница иде југозападном међом парцеле 7928, 7970, 7963,
7962, 7961/4, 7961/3, 7961/2, 7961/1, 7929, 7932, 7938/1 и 7935.
Од ове тромеђе граница сече пут (6285/4) и иде до тромеђе парцела 6285/4
(пут), 7529/2 и 6285/6.
Од ове тромеђе граница иде североисточном међом парцеле 6285/6 до
тромеђе парцела 6285/6, 7524/2 и 7512/5.
Од ове тромеђе граница иде левом страном пута (6285/4) до тромеђе парцела
6285/4 (пут), 7509 и 7500.
Од ове тромеђе граница иде западном међом парцела 6285/7 и 6285/2 све до
тромеђе парцела 6285/7, 6304/2 и 6304/1.
Од ове тромеђе граница иде јужном међом парцеле 6304/1, 6302/10, 6302/1 и
6302/11.
Граница наставља западном међом парцела 6302/11, 6302/1, 6308, 6309/1 и
6314/1 до тромеђе парцела 6314/1, 6314/14 и 6285/7.
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Од ове тромеђе граница наставља јужном међом парцеле 6285/7 до тромеђе
парцела 6285/7, 6320 и 6327 (јаруга).
Од ове тромеђе граница иде према северу јаругом све до пруге Прахово-Ниш
одакле наставља према истоку пругом Прахово-Ниш све до полазне тачке.
Предложена површина обухвата Плана је око 342,00 ha.
Графичким прилогом је дата прелиминарна граница подручја Плана који је
саставни део ове Одлуке. Коначна граница Плана утврдиће се Нацртом Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља План генералне регулације града
Зајечара бр.3 – Центар града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр.34/2018) и
План генералне регулације града Зајечара бр.2 – Североисток, исток, југ и југозапад
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 39/18), а правни основ одређен је
Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр,
64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020 и
52/2021).
Члан 4.
Услови и смернице за израду Плана садржани су у планском документу вишег
реда – Плану генералне регулације града Зајечара бр.3 – Центар града Зајечара
(„Сл. лист града Зајечара”, бр.34/2018) и Плану генералне регулације града Зајечара
бр.2 – Североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“,
бр. 39/18).
Графички део урбанистичког плана израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, односно овереном топографском плану, односно
овереном катастарском плану.
Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја се
огледају кроз организацију и уређење простора, одржавање и унапређење Спомен
парк шуме „Краљевица“, као и допуну разних садржаја и активности.
Принцип уређења планског обухвата је задржати постојеће садржаје са
намером да се поједине спортско рекреативне активности афирмишу и допуне, као
и запланирају нове намене које би се могле наћи на простору Краљевице попут
туризма и угоститељства.
Заштита животне средине и културних добара је једно од решења које пружа
План, у смислу заштите простора у границама прихватљивости, а са циљем
спречавања угрожавања животне средине и здравља људи.
Члан 6.
Циљ израде Плана је уређење Спомен парк шуме „Краљевица“ у смислу
ревитализације постојећих садржаја и допуне комплекса новим спортским,
туристичким и угоститељским садржајима.
Планска разрада обезбеђује:
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Детаљну урбанистичку анализу предметне локације,
Дефинисање правила употребе земљишта, уређења и грађења,
Прецизно дефинисање саобраћајне и комуналне инфраструктуре,
Рационално коришћење и заштиту планског подручја, уз спречавање
негативних ефеката на животну средину, деградације земљишта и шумских
површина.
Планом се стварају услови за реализацију и обликовање, за урбанистичко и
архитектонско унапређење простора, подизање нивоа атрактивности и употребне
вредности.
•
•
•
•

Визија развоја простора обухваћеног Планом је одговорно управљање
развојем, уређењем и заштитом простора у складу са реалним потенцијалима и
ограничењима природних и створених вредности и дугорочним потребама
економског и социјалног развоја.
Члан 7.
Концептуални оквир планирања дефинисан је планским поставкама
утврђеним у Плану генералне регулације града Зајечара бр.3 – Центар града
Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр.34/2018) и Плану генералне регулације града
Зајечара бр.2 – Североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара („Сл. лист града
Зајечара“, бр. 39/18) и подразумева решавање саобраћајних услова, одржавање и
увођење нових спортско-рекреативних садржаја, изградњу објеката намењених
туризму и угоститељству, реконструкцију вегетације и пратећих објеката за
опслуживање рекреативаца кроз заштиту, уређење и одрживо коришћење животне
средине.
Намену простора и коришћења земљишта прилагодити очувању, унапређењу
и афирмацији еколошке вредности.
Члан 8.
Садржина Плана биће усклађена са важећим планским документима, и
законским прописима.
План ће садржати текстуални и графички део, у складу са чл. 27-32. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и чл. 25. и
26. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019).
Члан 9.
Носилац израде Плана је Градска управа града Зајечара, Одељење за
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове.
Израда Плана уступиће се привредном друштву, односно другом правном
лицу које испуњава законске услове за израду планских докумената, а које ће се
одредити накнадно, у складу са Законом о јавним набавкама.
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Рок за израду планског документа је 180 дана од дана доставе подлога
потребних за израду плана обрађивачу. Овај рок не садржи и време потребно за
процедуралне и административне радње и поступке.
Члан 10.
Након стручне контроле извршиће се излагање Нацрта Плана на јавни увид у
просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове и
на интернет страници Града Зајечара, у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Подаци о начину излагања Нацрта Плана на јавни увид и трајању јавног увида
огласиће се у дневном и локалном листу, на огласној табли Градске управе Града
Зајечара и на интернет страници Града Зајечара.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о приступању изради стратешке процене
утицаја на животну средину Плана, IV/04 број 350–9/2022 од 29.04.2022. године, коју
је донело Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове
Градске управе Града Зајечара.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) примерака у
аналогном облику и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Зајечара“.
I број 350 -16/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 35. став 7. и члана 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014,
145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и члана 40. став 1.
тачка 5. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечарa”, број 4/2019 и
67/2021), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 22.06.2022. године,
донела
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE
ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ КО БРУСНИК
Члан 1.
Приступа се изради Плана детаљне регулације за изградњу соларне
електране на територији КО Брусник (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Локација будуће соларне електране налази се на делу катастарске општине
Брусник, западно од насељеног места Брусник.
Прелиминарном границом Плана обухватају се целе катастарске парцеле број
3115, 3114, 3113, 3112, 3111, 3110, 3109, 3108, 3107, 3106, 3103, 3104, 3105, 3102,
3097, 3096/1, 3095/1, 3094/1, 3094/2, 3093, 3082, 3081, 3080, 3079, 3905, 3906, 3907,
3908, 2955, 3909, 3910, 3911, 3912, 3904, 3903, 3902, 3889, 3888, 3887, 3886, 3885,
3884, 3883, 3063, 3059, 3058, 3057, 3040, 3035, 3034, 3033, 3032, 3036, 3037, 3038,
3030, 2976, 2975, 2966, 2965, 2964, 2963, 2962, 2961, 2960, 2959, 2958, 2957, 2956
све у КО Брусник, као и деo катастарскe парцелe број 10991 у КО Брусник.
Предложена површина обухвата Плана је око 22,00 ha.
Графичким прилогом је дата прелиминарна граница подручја Плана који је
саставни део ове Одлуке. Коначна граница Плана утврдиће се Нацртом Плана.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана представља Просторни план територије града
Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр.15/12), а правни основ одређен је Законом о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021).
Члан 4.
Услови и смернице за израду Плана садржани су у планском документу вишег
реда - Просторном плану територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”,
бр.15/12).
Обновљиви извори енергије су од велике важности за борбу против
климатских промена са главном карактеристиком одрживости-смањење емисије
угљендиоксида у процесу производње енергије, односно смањење тзв. угљеничног
отиска. Имајући у виду да су по својој природи неисцрпни, спадају у
најприхватљивије изворе електричне енергије.
Графички део урбанистичког плана израђује се по правилу на овереном
катастарско-топографском, односно овереном топографском плану, односно
овереном катастарском плану.
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Члан 5.
Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја су:
заштита животне средине; заштита, уређење и одрживо коришћење природног и
културног наслеђа и унапређење територијалне кохезије; подела земљишта на јавно
и остало, у складу са фактичким стањем на терену и са захтевима локалне
самоуправе.
Према оквирним истраживањима разматрано подручје спада у зону нешто
већег интензитета сунчевог зрачења од просечног за Србију, са бруто око 1400
kWh/m² годишње (просек за Србију око 1200 kWh/m² годишње). Степен искоришћења
зависи од начина конверзије пријемника, па се оквирно може сматрати да је на
подручју Града просечна искористива енергија сунчевог зрачења око 700 kWh/m²
годишње.
Члан 6.
Циљ израде Плана је да се, кроз сагледавање просторних могућности саме
локације, непосредног и ширег окружења, као и постојећих и планираних
инфраструктурних веза, нађе оптимално просторно-програмско решење за
лоцирање и изградњу соларне електране.
Израдом плана неопходно је утврђивање правила уређења и правила
грађења, односно стварање планског основа за реализацију планиране намене, како
би се активирале локације где постоје реални интереси за улагање а на основу
анализе урбанистичке документације, теренских истраживања, сагледавања потреба
одговарајућих корисника простора.
Визија развоја простора обухваћеног Планом је да обезбеди да реализација
планираних садржаја допринесе рационалном коришћењу обновљивих извора
енергије и штедњи необновљивих ресурса, имајући све време у виду потребу за
енергетском ефикасношћу и енергетску зависност региона. Производња електричне
енергије у соларним електранама се заснива на обновљивом извору енергије и
чистим технологијама, са минималним ефектима на природно окружење и затечене
екосистеме, без агресивног односа према животној средини у току и након завршетка
радова и посебно током експлоатације.
Члан 7.
Концептуални оквир планирања дефинисан је планским поставкама
утврђеним у Просторном плану територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”,
бр.15/12) кроз коришћење обновљивих извора енергије и принципа одрживог развоја
подручја.
Савремена производња енергије из обновљивих извора енергије, а посебно
производња електричне енергије помоћу сунчеве енергије, високо је аутоматизован
процес. Соларни системи су енергетски системи чија је главна сврха производња
електричне енергије коришћењем сунчевог зрачења. Свој рад заснивају на
фотонапонском ефекту, односно стварању електричног наелектрисања у
полупроводничком материјалу.
Члан 8.
Садржина Плана биће усклађена са важећим планским документима, и
законским прописима.
План ће садржати текстуални и графички део, у складу са чл. 27-32. Закона о
планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС,
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132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 09/2020 и 52/2021) и чл. 25. и
26. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019).
Члан 9.
Средства за израду плана, прибављање подлога, подношење захтева за
издавање услова и мишљења, као и друге трошкове од интереса за израду плана
обезбеђује наручилац израде Живојин Марковић, ул. Димитрија Беливакића бр.5/17,
Неготин (у даљем тексту инвеститор).
Носилац израде Плана је Градска управа града Зајечара, Одељење за
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове.
Обрађивач плана је „Пројектура“ д.о.о. Београд, ул. Живојина Жујовића 24,
Београд.
Рок за израду планског документа је 180 дана од дана доставе подлога
потребних за израду плана обрађивачу. Овај рок не садржи и време потребно за
процедуралне и административне радње и поступке.
Члан 10.
Након стручне контроле извршиће се излагање Нацрта Плана на јавни увид у
просторијама Одељења за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове и
на интернет страници Града Зајечара у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Подаци о начину излагања Нацрта Плана на јавни увид и трајању јавног увида
огласиће се у дневном и локалном листу, на огласној табли Градске управе Града
Зајечара и на интернет страници Града Зајечара.
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је Одлука о неприступању изради стратешке
процене утицаја на животну средину Плана, IV/04 број 350–15/2022 од 02.06.2022.
године, коју је донело Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене
послове Градске управе Града Зајечара.
Члан 12.
Елаборат Плана детаљне регулације израдиће се у 5 (пет) примерака у
аналогном облику и 5 (пет) примерака у дигиталном облику.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Зајечара".
I број 350 -17/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута града Зајечара („Сл.лист града
Зајечара“, бр.4/19 и 67/21), члана 12. Закона о планском систему Републике Србије
(''Службени гласник РС'', број 30/2018), чланом 13. став 6. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 др.закон, 47/2018, 111/2021 - др.закон), члана 16. и 20. Закона о територијалној
организацији Републике Србије (''Сл.гласник РС'', бр.129/2007, 18/2016, 47/2018 i
9/2020 - др. закон), члана 39. Закона о регионалном развоју (''Сл.гласник РС'',
бр.51/2009, 30/2010 и 85/2015 – др.закон), а у складу са Стратегијом одрживог
урбаног развоја Републике Србије до 2030. године (''Службени гласник Републике
Србије'', број 47/2019), и Меморандумом о разумевању, закљученог између носиоца
израде Стратегије, града Зајечара, и Канцеларије Уједињених нација за пројектне
услуге, дана 20.05.2022. године, којим се дефинише техничка подршка Програма
Европске уније за локални развој ЕУ ПРО Плус у изради и спровођењу Стратегије
урбаног подручја града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац,
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је

ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, СОКОБАЊА И БОЉЕВАЦ
Члан 1.
Град Зајечар приступа изради Стратегије развоја урбаног подручја града
Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја урбаног подручја града Зајечара и општина
Књажевац, Сокобања и Бољевац (у даљем тексту: Стратегија), у смислу ове Одлуке,
подразумева се плански документ развоја, а у складу са правилима Европске Уније 1.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је да допринесе одрживом развоју територије
заснованом на подстицању: иновативне, паметне, нискоугљеничне и циркуларне
економије; прелаза на чисту и праведну енергију, зелених и плавих улагања,
ублажавања и прилагођавања климатским променама, спречавања и управљања
ризицима, бољег снабдевања водом и управљања отпадом, одрживе и
мултимодалне урбане мобилности; јачања социјалне компоненте у домену
запошљавања, образовања, социоекономске укључености и интеграције, становања,
социјалне и здравствене заштите, јавног здравља, културе, одрживог туризма,
1

Члан 29. Уредбе (EУ) 2021/1060 Европског парламента и већа од 24.јуна 2021. о утврђивању заједничких одредаба о Европском фонду за регионални развој,
Европском социјалном фонду плус, Кохезионом фонду, Фонду за праведну транзицију и Европском фонду за поморство, рибарство и аквакултуру те
финансијских правила за њих и за Фонд за азил, миграције и интеграцију, Фонд за унутрашњу безбедност и инструмент за финансијску подршку на подручју
управљања границама и визне политике.
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социјалних иновација и иновација у области дигиталних технологија; примене
интегралног и партиципативног приступа развоју друштва и привреде, развоју
предела, културног и градитељског наслеђа, природне баштине, одрживог туризма, и
јачању урбано-руралних веза. Стратегија поставља приоритете одрживог
територијалног развоја, доприноси максимизирању вредности финансирања и
развијању веза унутар и изван окружења.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије представљају дефинисани
правци развоја Републике Србије и Европске уније и територије урбаног подручја
града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и Бољевац, кроз сагледавање
Европских, националних и локалних развојних докумената и докумената јавних
политика, и програма и пројекта који се реализују на територији урбаног подручја.
Члан 5.
Кроз процесе израде Стратегије промовисаће се интегрални и партиципативни
приступ планирању развоја, међусекторска сарадња и размена информација,
укључивање и координација јавног, приватног, цивилног сектора и
научноистраживачког сектора у процесу одлучивања, и партнерство међу институцијама.
Члан 6.
У циљу спровођења ове одлуке и израде Стратегије, образоваће се Савет за
развој урбаног подручја града града Зајечара и општина Књажевац, Сокобања и
Бољевац (у даљем тексту Савет) и Радна група за израду Стратегије (у даљем
тексту: Радна група).
Члан 7.
Савет има задатак да координира и надзире процес израде Стратегије, да
разматра Стратегију по фазама припреме, предложену од стране Радне групе, даје
мишљење на предложени нацрт, прибавља мишљења релевантних интитуција и
упућује коначни нацрт Стратегије на усвајање. Затим, Савет координира процес
спровођења Стратегије и даје предлог за реализацију одређених стратешких
пројеката важних за развој урбаног подручја.
Чланови Савета су градоначелник Града Зајечара и председници општина
Књажевац, Сокобања и Бољевац које су у саставу урбаног подручја обухваћеног
Стратегијом, као и представници Регионалне агенције за развој источне Србије –
РАРИС, док су заменици чланова Савета заменици градоначелника односно
председника општина.
Радом Савета руководи председник Савета који се бира на првој седници
Савета.
Савет доноси Пословник о раду на првој седници Савета, која ће се одржати
најкасније у року од месец дана од дана усвајања ове Одлуке.
Члан 8.
Радна група има задатак да спроведе све фазе у процесу израде Стратегије,
дефинише кључне циљеве и приоритете развоја и предложи стратешке пројекте
Савету.
Чланове и координатора Радне групе именује градоначелник Града Зајечара.
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Члан 9.
Регионална агенција за развој источне Србије – РАРИС пружа стручну и
техничку подршку и административно-техничку помоћ Радној групи током израде
Стратегије, кроз обезбеђење простора за рад у сарадњи са градском управом, и
административно-техничку помоћ током израде Стратегије, прикупљање и
достављање свих званичних релевантних података и др.
Члан 10.
Током израде Стратегије биће организовани тематски округли столови,
радионице, форуми за стручне и јавне расправе, на којима ће се усаглашавати
предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани
учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса
одлучивања и правовремено обавештавање јавности.
Члан 11.
Рок за израду Стратегије је 8 (осам) месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 12.
Реализација ове Одлуке обезбеђује се кроз програм ЕУ ПРО Плус. За
реализацију ове Одлуке задужене су организационе јединице градских управа и
општина надлежне за послове урбанизма и израде стратешких докумената.
Члан 13.
О овој Одлуци информисаће се јавност у складу са одредбама Закона о
планском систему и Закона о локалној смаоуправи, објавом на службеним
страницама јединица локалне самоуправе.
Члан 14.
Сви појмови у овој Одлуци употребљени у граматичком мушком роду
подразумевају мушки и женски природни род.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара".
I број 011-13/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. 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), члана 3. став 1. тачка 2. Закона о младима
("Сл.„гласник РС“, бр. 50/2011), као и члана 11. став 1. Закона о планском систему
Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018), Скупштина града Зајечара, на
седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Стратегије за младе града Зајечара
Члан 1.
Град Зајечар приступа изради Стратегије за младе града Зајечара за период
од 2023. - 2029. године (У даљем тексту: Стратегија). Израдом овог стратешког
документа, обезбеђује се дефинисана омладинска политика на локалном нивоу.
Члан 2.
Циљ Стратегије је да допринесе развоју локалне омладинске политике и
дефинише мере за унапређење положаја младих у граду Зајечару.
Члан 3.
Предлог Стратегије, израдиће Радна група за израду Стратегије (У даљем
тексту: Радна група), а административно – техничку подршку за рад Радне групе
обезбеђује Канцеларија за локални економски развој града Зајечара.
Градоначелник ће, посебним решењем, именовати чланове Радне групе.
Члан 4.
Задатак радне групе је да, уз учешће заинтересованих страна и на основу
чињеничног стања, изради нацрт Стратегије и пратећи Акциони план за спровођење
Стратегије.
Члан 5.
О нацрту Стратегије, биће одржана Јавна расправа.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара".
I број 011-14/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), члана 32. став 1. тачка 6. и члана 66. став 3. 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), члана 41. став 1. Закона о запошљавању
и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
38/2015, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 49/2021), као и члана 18. став 1. Закона о
планском систему Републике Србије ("Сл. гласник РС", бр. 30/2018), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања
града Зајечара
за период 2023-2025. године
Члан 1.
Град Зајечар приступа изради Локалног акционог плана запошљавања града
Зајечара за период 2023-2025. године.
Члан 2.
Под Локалним акционим планом запошљавања града Зајечара подразумева
се плански документ јединице локалне самоуправе који дефинише циљеве, мере и
активности којим ће се унапредити запосленост грађана и грађанки у локалној
заједници.
Члан 3.
Полазну основу за израду Локалног акционог плана запошљавања
представља законски оквир, односно Закон запошљавању и осигурању за случај
незапослености („Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 113/2017 др. закон и 49/2021), као и Стратегија запошљавања у Републици Србији за период
од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РС“, бр. 18/21 и 36/21 – исправка) и Стратегија
за родну равноправност за период од 2021. до 2030. године („Сл. гласник РС“, бр.
103/2021).
У складу са документом техничке подршке који је сачињен у оквиру пројекта
„Равноправност не може да чека“ Фондације Ана и Владе Дивац, под називом
„Препоруке за интегрисање перспективе родне равноправности у локално акционо
планирање запошљавања у Зајечару“, у Локални акциони план запошљавања града
Зајечара биће интегрисана родна перспектива која представља стратешки приступ
планирању и спровођењу јавних политика у циљу остварења родне равноправности.
Члан 4.
Кроз процес израде Локалног акционог плана запошљавања промовисаће се
партиципативни приступ и размена информација, организоваће се трибине и округли
столови за грађане и грађанке из области запошљавања, координираће се између
јавног, приватног и цивилног сектора, а све са циљем унапређења запослености
грађана и грађанки Зајечара и њиховог укључивања у процесе одлучивања, као и
унапређења родне равноправности.
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Члан 5.
У циљу израде Локалног акционог плана запошљавања, именоваће се Радна
група за израду Локалног акционог плана запошљавања (у даљем тексту: Радна
група), коју ће чинити представници и представнице Градског већа града Зајечара,
Градске управе града Зајечара, Савета за запошљавање града Зајечара, Савета за
родну равноправност града Зајечара, Канцеларије за младе града Зајечара,
Националне службе за запошљавање - филијале Зајечар, Центра за социјални рад
„Зајечар“, као и представници и представнице јавних установа и предузећа града
Зајечара, приватног и цивилног сектора.
Радну групу именује Градоначелник града Зајечара.
Члан 6.
Канцеларија за локални економски развој Градске управе града Зајечара
пружаће техничку подршку Радној групи.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара".

I број 011-15/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), члана 20. став 1. тачка 1, 4. и 8, члана 32. став 1. тачка 6.
и члана 66. став 3. 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), члана 14.
став 1. и члана 15. став 2. тачка 3. Закона о јавном здрављу („Сл. Гласник РС“, бр.
15/2016), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године,
донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Плана јавног здравља града Зајечара
за период 2023-2029. године
Члан 1.
Град Зајечар приступа изради Плана јавног здравља града Зајечара за период
2023-2029. године.
Члан 2.
Под Планом јавног здравља града Зајечара подразумева се плански документ
јединице локалне самоуправе који дефинише циљеве, мере и активности којим ће се
унапредити јавно здравље у локалној заједници у следећим областима:
- Физичког, менталног и социјалног здравља становништва,
- Промоције здравља и превенције болести,
- Животне средине и здравља становништва,
- Радне околине и здравља становништва,
- Организације и функционисања здравственог система и
- Поступања у кризним и ванредним ситуацијама.
Члан 3.
Полазну основу за израду Плана јавног здравља представља Закон о јавном
здрављу („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016).
Члан 4.
Кроз процес израде Плана јавног здравља промовисаће се партиципативни
приступ и размена информација, организоваће се трибине за грађане и грађанке из
области јавног здравља, координираће се између јавног, приватног и цивилног
сектора, а све са циљем унапређења квалитета здравља грађана и грађанки
Зајечара и њиховог укључивања у процесе одлучивања.
Члан 5.
У циљу израде Плана јавног здравља, именоваће се Радна група за израду
Плана јавног здравља (у даљем тексту: Радна група), коју ће чинити представници и
представнице Градског већа града Зајечара, Градске управе града Зајечара, Савета
за здравље града Зајечара, Дома здравља Зајечар, Завода за јавно здравље
„Тимок“ Зајечар, основних и средњих школа, факултета, предшколске установе,
Центра за социјални рад „Зајечар“, Здравствене установе Апотека „Зајечар“, као и
остали релевантни представници и представнице јавног, приватног и цивилног
сектора.
Радну групу именује Градоначелник града Зајечара.

22. ЈУН 2022.
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Члан 6.
Канцеларија за локални економски развој Градске управе града Зајечара
пружаће техничку подршку Радној групи.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара".

I број 011-16/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 4. Статута града Зајечара ("Сл. лист града
Зајечара", бр. 4/19 и 67/21) и Меморандума о сарадњи закљученог између
Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Немачке организације за
међународну сарадњу (ГИЗ) и Града Зајечара број 9-9/33 од 21. 02.2022. године и
30-5 од 09.02.2022. године, Скупштина града Зајечара, на седници одржаној
22.06.2022.године, донела је
ОДЛУКУ
о приступању изради Локалног акционог плана за управљање миграцијама на
територији града Зајечара
Члан 1.
Град Зајечар приступа изради Локалног акционог плана за управљање
миграцијама на територији града Зајечара.
Члан 2.
Под Локалним акционим планом за управљање миграцијама на територији
града Зајечара подразумева се плански документ који дефинише циљеве и мере за
побољшање/унапређење квалитета живота различитих категорија миграната, а који
се усваја за период од 2023. до 2027. године.
Члан 3.
Полазну основу за израду Локалног акционог плана за управљање
миграцијама на територији града Зајечара представља Меморандум о сарадњи
закључен између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, Немачке
организације за међународну сарадњу (ГИЗ) и Града Зајечара број 9-9/33 од 21.
02.2022. године и 30-5 од 09.02.2022. године.
Члан 4.
Кроз процес израде Локалног акционог плана за управљање миграцијама на
територији града Зајечара промовисаће се партиципативни приступ и размена
информација а све са циљем унапређења квалитета квалитета живота различитих
категорија миграната.
Члан 5.
У циљу израде Локалног акционог плана за управљање миграцијама на
територији града Зајечара, именоваће се Радни тим за израду Локалног акционог
плана за управљање миграцијама на територији града Зајечара (у даљем тексту:
Радни тим).
Радни тим из претходног става овог члана именује Градоначелник града
Зајечара.
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Члан 6.
Током израде Локалног акционог плана за управљање миграцијама на
територији града Зајечара, техничку подршку Радном тиму пружаће Канцеларија за
локални економски развој Градске управе града Зајечара.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара".

I број 011-17/2022
У Зајечару, 22.06.2022.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара („Сл.лист града
Зајечара“ број 4/2019 и 67/2021), а у вези члана 76. Закона о приватизацији
(„Службени гласник РС“, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење) и
Закључака Владе Републике Србије , 05 број: 023-4329/2017 од 11.05.2017. године и
05 број: 23-6581/2018 од 12.07.2018. године Скупштина Града Зајечара на седници
одржаној дана 22.06.2022.године, доноси
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ
ПРИХОДА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА СУБЈЕКТУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ „ДРУШТВО ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ ДОО БЕОГРАД
Члан 1.
Скупштина Града Зајечара, одобрава, да се субјекту приватизације “Друштво
за одржавање зграда“ д.о.о. Београд, матични број 20034378, отпишу потраживања
Града Зајечара настала по основу неизмирених уступљених јавних прихода, са
стањем на дан 31.12.2017. године у укупном износу од 591.318,17 динара, утврђена
на основу Записника Министарства финансија – Пореска управа – Филијала Савски
венац број: 47-03-797/18 од 08.03.2018. године.
Отпис потраживања из става 1. овог члана спровешће се уколико буде донето
правоснажно решење којим се потврђује усвајање Унапред припремљеног плана
реорганизације субјекта приватизације “Друштво за одржавање зграда“ д.о .о.
Београд.
Члан 2.
Ову Одлуку доставити Министарству финансија – Пореска управа – Сектор за
наплату и субјекту приватизације “Друштво за одржавање зграда“ д.о.о Београд,
ради даље реализације исте.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Зајечара”.
I бр. 400 - 26/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр.
88/11, 104/16 и 95/18), члана 2. став 3. Уговора о поверавању обављања комуналне
делатности линијског градског и приградског превоза путника на територији града
Зајечара II бр. 344-30/2019 од 28.02.2019. године и 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 22.06.2022. године, донела

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о субвенционисању градског и приградског
линијског превоза путника на територији града Зајечара
Члан 1.
У Одлуци о субвенционисању градског и приградског линијског превоза путника
на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19) члан 2. став 1. мења
се и гласи:
„Субвенција из претходног члана ове Одлуке утврђује се у висини од 100% за
следеће категорије лица:
1. деца и њихови пратиоци ради похађања припремног предшколског програма
на удаљености већој од два километра;
2. ученици основних и средњих школа на удаљености већој од четири
километра од седишта школе;
3. деца са сметњама у развоју и инвалидитетом и њихови пратиоци без обзира
на удаљеност места становања од школе;
4. ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50-100%
инвалидитета;
5. цивилни инвалиди рата са 50-100% телесног оштећења;
6. слепа лица и њихов пратилац када је у присуству слепог лица;
7. инвалидна лица која примају стални додатак за туђу негу и помоћ;
8. лица оболела од церебралне парализе, дечије парализе и плегије код којих
је утврђен потпуни губитак радне способности или трајна неспособност за рад и
привређивање или је признато право на стални додатак за туђу негу и помоћ
(инвалидно лице) и њихов пратилац када је у присуству инвалидног лица;
9. лица оболела од мишићне дистрофије код којих је утврђен потпуни губитак
радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање или је признато
право на стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац
када је у присуству инвалидног лица;
10. лица оболела од мултипле склерозе код којих је утврђен потпуни губитак
радне способности или трајна неспособност за рад и привређивање или је признато
право на стални додатак за туђу негу и помоћ (инвалидно лице) и њихов пратилац
када је у присуству инвалидног лица;
11. лица оболела од хемофилије код којих је утврђен потпуни губитак радне
способности или трајна неспособност за рад и привређивање;

37

38 | СТРАНА

БРОЈ 23

SLUЖBENI LIST

22. ЈУН 2022.

12. лица са умереном, тешком и дубоком душевном заосталошћу и лица оболела
од поремећаја развоја под условом да су трајно неспособни за рад и привређивање;
13. лица у систему социјалне заштите и
14. пензионери, као и лица старија од 65 година.
Члан 2.
Лицима која нису обухваћена претходним чланом ове Одлуке превозна карта ће
се наплаћивати у износу од 15,00 динара за релације дефинисане чл. 19. став 1. тач.
1) Уговора о поверавању обављања комуналне делатности линијског градског и
приградског превоза путника на територији града Зајечара, II бр. 344-30/2019 од
28.02.2019. године (релације од 0 до 5 км), док ће се за релације дефинисане тачкама
2-7. истог члана и става цитираног Уговора (релације од 6 до 50 км) превозне карте
наплаћивати у износу од 20,00 динара.
Износи из претходног става примењиваће се и приликом обрачунавања накнаде
трошкова за превоз ради доласка и одласка са посла запослених лица, која се
исплаћује на терет буџета града Зајечара.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини цена услуга
превоза путника у линијском градском и приградском саобраћају („Службени лист
града Зајечара“, бр.23/11, 34/11).
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Зајечара“.
I бр. 011-18/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана чл. 69. ст.1. тач. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник
РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. а у вези са чланом 2. Закона о комуналним
делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 10.и тачка
45. Статута Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.4/19) Скупштина Града
Зајечара на седници одржаној 22.06.2022. године доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНОВНИК О
КОРИШЋЕЊУ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА И УКЛАЊАЊУ НЕПРОПИСНО
ПАРКИРАНИХ ВОЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I
ДАЈЕ СЕ сагласност Јавном комуналном предузећу „Паркирање, пројектовање
и надзор“ Зајечар на ценовник о коришћењу јавних паркиралишта и уклањању
непрописно паркираних возила на територији града Зајечара који је Одлуком број
502/2022 усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 05.05.2022.
године.
II
Ценовник је саставни део овог Решења а све утврђене цене обрачунате су са
порезом на додату вредност и примењиваће се од дана објављивања у „Службеном
листу Града Зајечара“.
III
Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.
IV
Решење доставити ЈКП „Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар у
Зајечару и архиви.
I број:02-80/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 69. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“,
бр. 15/16 и 88/19), члана 28. став 2. а у вези са чланом 2. Закона о комуналним
делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 10.
Статута Града Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, бр.4/19 и 67/21) Скупштина Града
Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ
„ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР“ ЗАЈЕЧАР
НА ЦЕНОВНИК НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА И ПУТЕВА
I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Паркирање,
пројектовање и надзор“ Зајечар, на „Ценовник на редовном одржавању улица и
путева“ који је Одлуком број 275/2022 усвојио Надзорни одбор овог предузећа на
седници одржаној 11.03.2022. године а који је саставни део овог Решења.
II
Цене утврђене Ценовником из става I овог Решења примењиваће се од дана
објављивања овог Решења у „Службеном листу Града Зајечара“.
III
Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.
I број:02-81/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС.бр.15/16 и
88/19), члана 32. тачка 9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (Службени гласник РС.бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. Закон,
47/18 и 111/21 – др. Закон) и члана 40. тачка 12. Статута града Зајечара (Сл. лист
града Зајечара. бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној
дана 22.06.2022. године, донела
РЕШЕЊЕ
O ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ПАРКИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР" ЗАЈЕЧАР
I
ПРЕСТАЈЕ мандат вршиоцу дужности директора Јавног комуналног предузећа
"Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, Тањи Рангелов, дипл.прав.
из
Зајечара.
II
ИМЕНУЈЕ се Александар Трајковић, дипломирани менаџер из Зајечара, за
вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркирање,
пројектовање и надзор" Зајечар, на период дo годину дана.
III
Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“ и
снагу даном објављивљања.

ступа

на

Образложење
Чланом 52. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да се вршилац
дужности директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по
спроведеном јавном конкурсу, а ставом 2. истог члана прописано је да период
обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне
године.
Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ бр. 129/07, 83/14 - др.закон и 101/16 - др.закон 47/18 и 111/21 – др. Закон)
прописано је да скупштина општине, у складу са законом, именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа,
установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове
статуте, а чланом 66. став 3. истог Закона је прописано да се одредбе овог Закона
које се односе на скупштину општине примењују на градску скупштину.
Чланом 40. тачка 12. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“
бр. 4/19 и 67/21) прописано је да Скупштина Града, у складу са законом именује и
разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних
предузећа чији је оснивач и даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга
права оснивача у складу са законом и оснивачким актом.
Имајући у виду да je именованој Тањи Рангелов истекао период обављања
функције вршиоца дужности директора, указала се потреба за именовањем лица
које ће обављати функцију вршиоца дужности директора овог Предузећа, до
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именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, у складу са одредбом члана
52. став 1. Закона о јавним предузећима.
Александар Трајковић је рођен 25.08.1975. год. у Лесковцу. Завршио је
Факултет за менаџмент у Зајечару 2016. год. Тренутно ради у Јавном комуналном
предузећу "Паркирање, пројектовање и надзор" - на месту Стручни сарадник за
одржавање опреме и уређаја где руководи групом од 8 људи.
У складу са наведеним, Градско веће града Зајечара је утврдило Предлог
Решења о именовању Александра Трајковића, дипломираног менаџера из Зајечара,
за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа "Паркирање,
пројектовање и надзор" Зајечар и на основу члана 40. тачка 12. Статута града
Зајечара, предлаже Скупштини Града да исто размотри и усвоји, као у предлогу.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути
управни спор тужбом код Управног суда у Београду, у року од 30 дана од дана
пријема истог.
Решење доставити именованима, Јавном комуналном предузећу "Паркирање,
пројектовање и надзор" Зајечар и архиви Градске управе града Зајечара.
I број: 02-82/2022
У Зајечару,22.06.2022. 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, 83/14 – др. закон, 101/16 - 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
22.06.2022. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад „Зајечар“ за
2021. годину, Бр. 55100-79 од 01.02.2022. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-83/2022
У Зајечару, 22.06.2022. 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, 83/14 – др. закон, 101/16 - 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
22.06.2022. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2021. ГОДИНУ

I
УСВАЈА СЕ Финансијски извештај Центра за социјални рад “Зајечар“ у
Зајечару за 2021. годину, Бр. 55100-236 од 26.04.2022. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-84/2022
У Зајечару, 22.06.2022. 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, 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
22.06.2022. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2022. ГОДИНУ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на План и Програм рада Центра за социјални рад
„Зајечар“ у Зајечару за 2022. годину, Бр. 55100-80/2022 од 01.02.2022. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број:02-85/2022
У Зајечару, 22.06.2022. 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, 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
22.06.2022. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ ЦЕНТРА
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ
I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Центра за социјални рад „Зајечар“ у
Зајечару за 2022. годину, Бр. 55100-123 од 24.02.2022. године.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-86/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.

22. ЈУН 2022.
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На основу члана 15. став 1. тачка 4) и члана 40. став 1. тачка 6) и 11) Статута
Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021), Скупштина града
Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, доноси

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ‘‘ЗАЈЕЧАР‘‘ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2022. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се економска цена услуга социјалне заштите на
месечном нивоу:
1. Услуга Дневни боравак у Клубу за стара лица,
2. Услуга помоћ у кући и
3. Услуга социјално становања у заштићеним условима,
које се пружају од стране Центра за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару - пружаоца
услуга, на основу Одлуке о социјалној заштити грађана на територији града Зајечара
(„Службени лист града Зајечар“, бр. 31/13, 3/16 и 67/21), Предлога економске цене
услуга достављеног од стране пружаоца услуга за 2022. годину (Образац број 1) и
Правилника о методологији утврђивања цене услуга социјалне заштите („Службени
лист града Зајечар“, бр. 20/17).
Члан 2.
УСЛУГА ДНЕВНИ БОРАВАК У КЛУБУ ЗА СТАРА ЛИЦА
Просечна месечна економска цена услуге Дневни боравак у Клубу за стара лица
износи 206.750,00 динара.
Члан 3.
УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ
Просечна месечна економска цена услуге помоћ у кући износи 2.076.583,00
динара.
Члан 4.
УСЛУГА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА
Просечна месечна економска цена услуге социјално становање у заштићеним
условима износи 293.083,00 динара.
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Члан 5.
Одлуку доставити Центру за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару - пружаоцу
услуга, Одељењу за привреду и друштвену делатност Градске управе града Зајечара,
Одељењу за финансије Градске управе града Зајечара и архиви.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу града Зајечара''.

I број: 011-19/2022
У Зајечару, 22.06. 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

22. ЈУН 2022.
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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
22.06.2022. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ ЗАЈЕЧАР

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план за 2022. годину Матичне библиотеке
„Светозар Марковић“ Зајечар, Дел. бр. 745 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: 02-87/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 40. Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС",
бр. 88/10, 99/11 - др. закон и 44/18 - др. закон), члана 22. Статута Фондације “Зоран
Радмиловић” бр.17 од 29.02.2012.године и члана 40. став 1. тачка 13) Статута града
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на
седници одржаној 22.06.2022.године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ЧЛАНСТВА У УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ
ФОНДАЦИЈЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ
I
ПРЕСТАЈЕ чланство у Управном одбору Фондације „Зоран Радмиловић“у
Зајечару, због истека мандата, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Марини Стефановић, представнику оснивача,
Далибору Јовановићу, представнику оснивача,
Драгани Ваљевић, представнику оснивача,
Владимиру Милошевићу, представнику Позоришта и
Милошу Танасковићу, представнику Позоришта.
II

ПРЕСТАЈЕ чланство у Надзорном одбору Фондације „Зоран Радмиловић“ у
Зајечару, због истека мандата, и то:
1. Марку Минићу, представнику оснивача,
2. Милану Ивановићу, представнику оснивача и
3. Игору Андрејевићу, представнику Позоришта.
III
Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.
IV
Решење доставити: именованима, Фондацији „Зоран Радмиловић“ у Зајечару,
Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и
архиви Скупштине града Зајечара.
I бр.02-88/2022
У Зајечару, 22.06.2022.године.
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

22. ЈУН 2022.
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На основу члана 22. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“,
бр.42/91, 71/94, 79/05-др.закон,...83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 45.
став 4. и члана 48а став 2. тачка 1) Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
13/16 и 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута града
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара на
седници одржаној 22.06.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Надзорног одбора Установе Народно
позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару,
Драгана Ваљевић, представник оснивача, на лични захтев.
II
Решење доставити именованој, Установи Народно позориште Тимочке
Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Одељењу за привреду и
друштвене делатности ГУ града Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.02-89/2022
У Зајечару, 22.06.2022.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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22. ЈУН 2022.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“,
бр.42/91, 71/94, 79/05-др.закон,...83/05-испр.др.закона и 83/14-др.закон), члана 41.
став 3. и члана 44а став 2. тачка 1) Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
13/16 и 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута града
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 4/19 и 67/21), Скупштина града Зајечара на
седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ
“ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана Управног одбора Установе Народно
позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару,
Срђан Рубежић, представник оснивача, на лични захтев.
II
Решење доставити именованом, Установи Народно позориште Тимочке
Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у Зајечару, Одељењу за привреду и
друштвене делатности ГУ града Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.02-90/2022
У Зајечару, 22.06.2022.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, 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), а у вези са чланом 35. став 2. Закона о култури („Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр., 6/2020, 47/2021 и 78/2021),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022.године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ТРАЖЕЊУ ПРЕТХОДНЕ
САГЛАСНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ
КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ
ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ – ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У
ЗАЈЕЧАРУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о тражењу претходне сагласности Скупштине
града Зајечара за расписивање јавног конкурса за именовање директора Установе
Народно позориште Тимочке Крајине – Центар за културу “Зоран Радмиловић” у
Зајечару, коју је усвојио Управни одбор Одлуком број 730 од 09.06.2022. године.
.
II
Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-91/2022
У Зајечару, 22.06.2022.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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22. ЈУН 2022.

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Економско трговинске школе у
Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милена Виденовић, представник локалне самоуправе,
Данијела Митић, представник локалне самоуправе,
Радица Стевановић, представник локалне самоуправе,
Соња Бађевић, представник запослених,
Данијела Рудовић, представник запослених,
Виолета Галик, представник запослених,
Горан Петровић, представник родитеља,
Сања Антоски, представник родитеља,
Жаклина Недовић Димитријевић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Економско трговинске школе у Зајечару,
чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милена Виденовић, представник локалне самоуправе,
Данијела Митић, представник локалне самоуправе,
Радица Стевановић, представник локалне самоуправе,
Ирена Васовић, представник запослених,
Жељко Дујновић, представник запослених,
Александра Стојковић, представник запослених,
Драгана Велимировић, представник родитеља,
Сања Антоски, представник родитеља,
Жаклина Недовић Димитријевић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-181/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор Економско трговинскe школe у Зајечару, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 611-291-01/7 од 12.05.2022. године, Директор школе је обавестиo
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из записника са седнице
Наставничког већа бр. 611-224/а-01/2 од 08.04.2022. године, Одлуку Наставничког
већа бр.611-224/4-01/2 од 08.04.2022. године, Извод из записника са седнице Савета
родитеља бр. 611-245а-01/3 од 18.04.2022. године, Одлуку Савета родитеља бр. 611245/2-01/3 од 18.04.2022. године, кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И
број: 235-1/1883/22-1 до И број: 235-1/1883/22-6 од 10.05.2022. године да предложени
кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1)
Закона о основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-31 до И број: 235-1/2486/22-33 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Милене Виденовић, из Зајечара, запослене у ГУ града Зајечара,
рођене 1981. године, Данијеле Митић, из Зајечара, гимназија, рођене 1972. године и
Радицe Стевановић, из Зајечара, економисте, рођене 1971. године, незапослене.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Економско трговинској школи у Зајечару, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града
Зајечара.
I број 02- 92/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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22. ЈУН 2022.

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Гимназије у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Срђан Рубежић, представник локалне самоуправе,
Ива Ђорђевић, представник локалне самоуправе,
Драган Ћирић, представник локалне самоуправе,
Радмило Николић, представник запослених,
Маја Митровић, представник запослених,
Младен Шљивовић, представник запослених,
Дарко Вугделија, представник родитеља,
Марија Бузаџин, представник родитеља,
Милорад Станојевић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Гимназије у Зајечару, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милан Богдановић, представник локалне самоуправе,
Ива Ђорђевић, представник локалне самоуправе,
Драган Ћирић, представник локалне самоуправе,
Сузана Томић, представник запослених,
Јелена Димовић, представник запослених,
Младен Шљивовић, представник запослених,
Милорад Станојевић, представник родитеља,
Дејан Јеначковић, представник родитеља,
Душица Динић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.
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Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-182/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор Гимназије у Зајечару, у четворогодишњем трајању
мандата.
Дописом број 01-267 од 12.05.2022. године, Директор школе је обавестио
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Записник Комисије Наставничког већа
број 04-222 од 20.04.2022. године, Записник Комисије Савета родитеља број 03-209
од 18.04.2022. године, кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару, И број: 2351/1906/22 до И број: 235-1/1906/22-6 од 11.05.2022. године да предложени кандидати
нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о
основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-28 до И број: 235-1/2486/22-30 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Милана Богдановића, из Зајечара, дипл. правника у Фонду ПИО у
Зајечару, рођеног 1982. године, Иве Ђорђевић, дипл. правника из Зајечара, рођене
1990. године и Драгана Ћирића, из Зајечара, бренд менаџера, рођеног 1971. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и доставити:
именованима, Гимназији у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене делатности
Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.
I број 02-93/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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22. ЈУН 2022.

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ
то:

I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Техничке школе у Зајечару, и
1. Јована Тошић, представник локалне самоуправе,
2. Мирјана Станкић, представник локалне самоуправе,
3. Драган Јеленковић, представник локалне самоуправе,
4. Данијела Ђорђевић, представник запослених,
5. Дејан Николић, представник запослених,
6. Саша Николић, представник запослених,
7. Маја Пајкић, представник родитеља,
8. Сузана Витомировић, представник родитеља,
9. Драган Павловић, представник родитеља.
II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Техничке школе у Зајечару, чланови:
1. Предраг Виденовић, представник локалне самоуправе,
2. Мирјана Станкић, представник локалне самоуправе,
3. Драган Јеленковић, представник локалне самоуправе,
4. Петровка Ђорђевић, представник запослених,
5. Марија Марковић, представник запослених,
6. Никола Младеновић, представник запослених,
7. Сузана Витомировић, представник родитеља,
8. Маја Пајкић, представник родитеља,
9. Санела Ђорђевић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-184/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор Техничке школе у Зајечару, у четворогодишњем
трајању мандата.
Дописом број 02/611-498 од 18.05.2022. године, Директор школе је обавестио
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извештај Комисије Савета родитеља
број 03/611-373/1 од 08.04.2022.год., Извештај Комисије Наставничког већа број 450
од 27.04.2022.год., три Извештаја Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/1484/22
од 14.04.2022. године кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И број:2351/1829/22-1 до И број:235-1/1829/22-3 од 09.05.2022. године, да предложени
кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1)
Закона о основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-34 до И број: 235-1/2486/22-36 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Предрага Виденовића, дипл. правника из Зајечара, рођеног 1992.
године, Мирјане Станкић, из Зајечара, запослене у ГУ града Зајечара, рођене 1976.
године и Драгана Јеленковића, из Зајечара, професора физике, рођеног 1950.
године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Техничкој школи у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене
делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.
I број 02- 94/2022
У Зајечару, 22.06. 2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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22. ЈУН 2022.

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЉУБА НЕШИЋ" У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Љуба Нешић"
у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Југослава Родић Соколовић, представник локалне самоуправе,
Тања Рангелов, представник локалне самоуправе,
Мића Јовић, представник локалне самоуправе,
Горан Илић, представник запослених,
Марија Јоновић, представник запослених,
Весна Јовановић, представник запослених,
Марина Мердовић, представник родитеља,
Габријела Поповић, представник родитеља,
Горана Николић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Љуба Нешић" у Зајечару,
чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Југослава Родић Соколовић, представник локалне самоуправе,
Марија Маринковић, представник локалне самоуправе,
Мића Јовић, представник локалне самоуправе,
Бојкица Здравковић, представник запослених,
Сузана Видановић, представник запослених,
Селена Шибалић, представник запослених,
Габријела Поповић, представник родитеља,
Марија Банковић,представник родитеља,
Селена Андрејевић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-191/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Љуба Нешић" у Зајечару, у четворогодишњем
трајању мандата.
Дописом број 874 од 23.05.2022. године, Директор школе је обавестио
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из записника са седнице
Наставничког већа бр. 612/2-2 од 07.04.2022. године, Извод из Записника са седнице
Савета родитеља бр. 697/3-1 од 21.04.2022. године, кao и Извештаје Полицијске
управе у Зајечару И број: 235-1/1947/22-1 до И број: 235-1/1947/22-6 од 13.05.2022.
године, да предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану
116. став 9. тачка.1) Закона о основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-22 до И број: 235-1/2486/22-24 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Југославе Родић Соколовић, адвоката из Зајечара, рођене 1960.
године, Марије Маринковић из Зајечара, дип. правника, рођене 1986. године и Миће
Јовића, предузетника из Зајечара, рођеног 1961. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Љуба Нешић" у Зајечару, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града
Зајечара.
I број 02-95/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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22. ЈУН 2022.

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ" У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе Десанка
Максимовић" у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милена Костић, представник локалне самоуправе,
Владан Марковић, представник локалне самоуправе,
Ненад Поповић, представник локалне самоуправе,
Ивана Николић, представник запослених,
Браниша Ђорђевић, представник запослених,
Сузана Рубежић, представник запослених,
Сандра Николић, представник родитеља,
Миљан Миљковић, представник родитеља,
Лидија Станојевић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Десанка Максимовић" у
Зајечару, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Милена Костић, представник локалне самоуправе,
Владан Марковић, представник локалне самоуправе,
Ненад Поповић, представник локалне самоуправе,
Лидија Миленковић, представник запослених,
Јелена Величковић, представник запослених,
Валентина Поповић, представник запослених,
Лидија Станојевић, представник родитеља,
Сандра Николић, представник родитеља,
Милица Дражевић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.
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Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-186/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Десанка Максимовић" у Зајечару, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 242/22 од 04.05.2022. године, Директор школе је обавестиo
Скупштину града Зајечара да члановима Школског одбора те школе истиче мандат и
да је Школа благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Одлуку Наставничког већа бр. 231-3/22
од 19.04.2022. године, Одлуку Савета родитеља бр. 189-5/22 од 06.04.2022. године,
кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/1620/22-1 до И број: 2351/1620/22-6 од 26.04.2022. године да предложени кандидати нису осуђивани за
кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-16 до И број: 235-1/2486/22-18 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Милене Костић, професора италијанског језика из Зајечара,
рођене 1984. године, Марковић Владана из Зајечара, Секретара Црвеног крста,
рођеног 1982. године и Ненада Поповића, дипл. економисте из Зајечара, рођеног
1984. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Десанка Максимовић" у Зајечару, Одељењу за
привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02- 96/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

73

74 | СТРАНА

БРОЈ 23

SLUЖBENI LIST

22. ЈУН 2022.

На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА" У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Љубица
Радосављевић Нада" у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сања Денчић, представник локалне самоуправе,
Данијел Голубовић, представник локалне самоуправе,
Мирослав Антић, представник локалне самоуправе,
Марија Костандиновић, представник запослених,
Драган Пешић, представник запослених,
Љиљана Анђелковић , представник запослених,
Немања Вукадиновић, представник родитеља,
Драган Недељковић, представник родитеља,
Санела Грујић Пејић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Љубица Радосављевић
Нада" у Зајечару, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сања Денчић, представник локалне самоуправе,
Данијел Голубовић, представник локалне самоуправе,
Мирослав Антић, представник локалне самоуправе,
Слађана Николић, представник запослених,
Драган Пешић, представник запослених,
Бранкица Стојановић, представник запослених,
Немања Вукадиновић, представник родитеља,
Санела Грујић Пејић, представник родитеља,
Сандра Мадуцић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа управљања
траје четири године.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-192/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Љубица Радосављевић Нада" у Зајечару, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 417 од 20.04.2022. године, Директор школе је обавестио
Скупштину града Зајечара да члановима Школског одбора те школе истиче мандат и
да је Школа благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из записника са седнице
Наставничког већа број 399 од 13.04.2022. године, Одлуку Наставничког већа бр. 400
од 13.04.2022. године, Записник са седнице Савета родитеља број: 391 од
12.04.2022. године, Одлуку Савета родитеља бр. 392 од 12.04.2022. године, кao и
Извештаје Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/1540-1/22 до И број: 2351/1540-6/22 од 18.04.2022. године да предложени кандидати нису осуђивани за
кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-25 до И број: 235-1/2486/22-27 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Сање Денчић, из Зајечара, запослене у ГУ града Зајечара, рођене
1986. године, Данијела Голубовића из Зајечара, запосленог у ГУ града Зајечара,
виша пословна школа, рођеног 1984. године и Мирослава Антића, предузетника из
Зајечара, рођеног 1963. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Љубица Радосављевић Нада" у Зајечару, Одељењу
за привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02-97/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЂУРА ЈАКШИЋ" У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Ђура Јакшић"
у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тања Ивковић, представник локалне самоуправе,
Јоргованка Ђокић, представник локалне самоуправе,
Јасмина Стевић Јовић, представник локалне самоуправе,
Миланка Милошевић, представник запослених,
Данијела Милутиновић, представник запослених,
Надица Петковић-Стојанов, представник запослених,
Марина Поповић, представник родитеља,
Славиша Божиновић, представник родитеља,
Ана Јовановић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Ђура Јакшић" у Зајечару,
чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тања Ивковић, представник локалне самоуправе,
Марија Стојановић, представник локалне самоуправе,
Јасмина Стевић Јовић, представник локалне самоуправе,
Данијела Милутиновић, представник запослених,
Сузана Станчић, представник запослених,
Драгана Стојановић, представник запослених,
Марија Војиновић, представник родитеља
Братислав Станковић, представник родитеља,
Кристина Милошевић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
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скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-188/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Ђура Јакшић" у Зајечару, у четворогодишњем
трајању мандата.
Дописом број 705/22 од 21.04.2022. године, Директор школе је обавестиo
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из Записника са седнице
Наставничког већа број 659/22 од 15.04.2022. године, Записник са седнице Савета
родитеља број 652/22 од 15.04.2022. године, Одлуку Наставничког већа број 651/22
од 15.04.2022. године, Одлуку Савета родитеља број 653/22 од 15.04.2022. године,
кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/1539-1/22 до И број: 2351/1539-6/22 од 18.04.2022. године да предложени кандидати нису осуђивани за
кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-19 до И број: 235-1/2486/22-21 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Тање Ивковић, из Зајечара, ССС, рођене 1973. године, Марије
Стојановић из Зајечара, дипл. правника, рођене 1994. године и Јасмине Стевић
Јовић, из Звездана, дипл.инг.тех., запослене у ГУ града Зајечара, рођене 1965.
године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Ђура Јакшић" у Зајечару, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града
Зајечара.
I број 02-98/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР" У РГОТИНИ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Јеремија
Илић Јегор" у Рготини, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тања Аранђеловић, представник локалне самоуправе,
Милорад Илић, представник локалне самоуправе,
Ивана Станковић, представник локалне самоуправе,
Данијела Живадиновић, представник запослених,
Зоран Милићевић, представник запослених,
Александра Радојковић, представник запослених,
Марија Тамбурић, представник родитеља,
Драгана Живановић, представник родитеља,
Марија Радинковић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Јеремија Илић Јегор" у
Рготини, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тања Аранђеловић, представник локалне самоуправе,
Милорад Илић, представник локалне самоуправе,
Ивана Станковић, представник локалне самоуправе,
Сузана Недељковић, представник запослених,
Невенка Тодоровић, представник запослених,
Биљана Радовановић, представник запослених,
Елизабета Живковић, представник родитеља,
Милена Костић, представник родитеља,
Биљана Димитријевић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.
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Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-190/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Јеремија Илић Јегор" у Рготини, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 202 од 21.03.2022. године, Директор школе је обавестила
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: копију записника са седнице
Наставничког већа број 171 од 09.03.2022. године, Записник о раду Комисија за
пребројавање гласова број 135 од 23.02.2022. године и број 173 од 09.03.2022. год.,
Предлог Наставничког већа број 174 од 09.03.2022. год. и Предлог Савета родитеља
број 136 од 23.02.2022. године, кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И
број: 235-1/901-1/22 до И број: 235-1/901-6/22 од 15.03.2022. године да предложени
кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1)
Закона о основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-1 до И број: 235-1/2486/22-3 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Тање Аранђеловић, из Зајечара, запослене у ГУ града Зајечара,
рођене 1976. године, Милорада Илића, пензионера из Рготине, рођеног 1956. године
и Иване Станковић, учитељице из Рготине, рођене 1972. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Јеремија Илић Јегор" у Рготини, Одељењу за
привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02-99/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС" У ГРЉАНУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Владислав
Петковић Дис" у Грљану, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Верољуб Цанић, представник локалне самоуправе,
Саша Гугујоновић, представник локалне самоуправе,
Перица Ненић, представник локалне самоуправе,
Даниела Бојовић, представник запослених,
Славица Илић, представник запослених,
Миломир Ранђеловић, представник запослених,
Саша Милков, представник родитеља,
Миша Шушовић, представник родитеља,
Сања Петковић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Владислав Петковић Дис" у
Грљану, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Верољуб Цанић, представник локалне самоуправе,
Саша Гугујоновић, представник локалне самоуправе,
Перица Ненић, представник локалне самоуправе,
Емина Јаковљевић, представник запослених,
Јовица Милосављевић, представник запослених,
Миломир Ранђеловић, представник запослених,
Бојан Петровић, представник родитеља,
Бојан Велоић, представник родитеља,
Василија Шиндик Стефановић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа управљања
траје четири године.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-193/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Владислав Петковић Дис" у Грљану, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 237 од 05.05.2022. године, Директор школе је обавестила
Скупштину града Зајечара да је Школа због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из записника са седнице
Наставничког већа од 25.02.2022. године, Предлог Наставничког већа бр. 86 од
28.02.2022. године, Записник са седнице Савета родитеља број 75 од 24.02.2022.
год., Предлог Савета родитеља бр. 74 од 24.02.2022. године, кao и Извештаје
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/910-1/22 до И број: 235-1/910-6/22 од
15.03.2022. године да предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка.1) Закона о основама система образовања и
васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-13 до И број: 235-1/2486/22-15 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Верољуба Цанића, машинског техничара из Грљана, рођеног 1950.
године, Саше Гугујоновића, из Грљана, електромонтера III степена, рођеног 1975.
године и Перице Ненића, дипл. економисте из Грљана, рођеног 1950. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Владислав Петковић Дис" у Грљану, Одељењу за
привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02- 100/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ"ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ" У ВРАЖОГРНЦУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Доситеј
Обрадовић" у Вражогрнцу, и то:
1. Јелена Гајкић, представник локалне самоуправе,
2. Сузана Јеремић, представник локалне самоуправе,
3. Александра Перовић, представник локалне самоуправе,
4. Гордана Радицовић, представник запослених,
5. Џета Савић, представник запослених,
6. Милош Митровић, представник запослених,
7. Марина Гроздановић, представник родитеља,
8. Соња Јовић, представник родитеља,
9. Милица Првуловић-Гроздановић, представник родитеља.
II ИМЕНУЈУ СЕ
Вражогрнцу, чланови:

у Школски одбор Основне школе "Доситеј Обрадовић" у

1. Јелена Гајкић, представник локалне самоуправе,
2. Марина Гроздановић, представник локалне самоуправе,
3. Милица Првуловић-Гроздановић, представник локалне самоуправе,
4. Мирослав Станковић, представник запослених,
5. Ана Ранђеловић, представник запослених,
6. Милош Митровић, представник запослених,
7. Радомир Рашић, представник родитеља,
8. Ивана Петровић, представник родитеља,
9. Наташа Томић, представник родитеља.
Образложење
Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-187/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Доситеј Обрадовић" у Вражогрнцу, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 142 од 06.04.2022. године, Директор школе је обавестила
Скупштину града Зајечара да члановима Школског одбора те школе истиче мандат и
да је Школа благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Записник о раду Комисија за
пребројавање гласова број 80-3 од 07.03.2022. године и број 84-3 од 09.03.2022. год.,
Предлог Наставничког већа број 80-4 од 09.03.2022. год. и Предлог Савета родитеља
број 84-4 од 09.03.2022. године, кao и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И
број: 235-1/948/22-1 до И број: 235-1/948/22-6 од 21.03.2022. године да предложени
кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1)
Закона о основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-10 до И број: 235-1/2486/22-12 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Гајкић Јелене, ветеринарског техничара из Вражогрнца, рођене
1990. године, Марине Гроздановић, ССС из Вражогрнца, рођене 1989. године и
Милица Првуловић-Гроздановић, осн. школа, из Вражогрнца, рођене 1994. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Доситеј Обрадовић" у Вражогрнцу, Одељењу за
привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02-101/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "15. МАЈ" У МАЛОМ ЈАСЕНОВЦУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "15. мај" у
Малом Јасеновцу, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Славиша Димитрашковић, представник локалне самоуправе,
Војкица Пауновић, представник локалне самоуправе,
Саша Мариновић, представник локалне самоуправе,
Јелена Тошић, представник запослених,
Мирјана Јеленковић, представник запослених,
Бојан Тимић, представник запослених,
Сања Ћирић, представник родитеља,
Венцислав Цветковић, представник родитеља,
Дејан Дуловић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "15. мај" у Малом Јасеновцу,
чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Брана Питаревић, представник локалне самоуправе,
Војкица Пауновић, представник локалне самоуправе,
Звонко Србуловић, представник локалне самоуправе,
Бобан Бушиковић, представник запослених,
Саша Николић, представник запослених,
Тоша Миленковић, представник запослених,
Јасмина Јовановић, представник родитеља,
Габријела Трујић, представник родитеља,
Градислав Пауновић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа управљања
траје четири године.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-185/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "15. мај" у Малом Јасеновцу, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 183 од 05.05.2022. године, Директор школе је обавестиo
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Одлуку Наставничког већа Дел. бр. 153-2
од 11.04.2022. године, Одлуку Савета родитеља Дел. бр.157-2 од 12.04.2022. године
и Извештаје Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/1592-1/22 до И број: 2351/1592-6/22 од 20.04.2022. године да предложени кандидати нису осуђивани за
кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1) Закона о основама система
образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-7 до И број: 235-1/2486/22-9 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Бране Питаревић из Шипикова, рођ. 1972. године, Војкице
Пауновић, пензионерке из Шипикова, рођене 1956. године и Звонка Србуловића из
Шипикова, рођеног 1962. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "15. мај" у Малом Јасеновцу, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града
Зајечара.
I број 02-102/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ" У САЛАШУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Јован
Јовановић Змај" у Салашу, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Властимир Станковић, представник локалне самоуправе,
Живојин Васиљевић, представник локалне самоуправе,
Тихомир Станковић, представник локалне самоуправе,
Биљана Николић, представник запослених,
Лилица Димитријевић, представник запослених,
Јаворка Станковић, представник запослених,
Емина Богдановић, представник родитеља,
Зоран Цветковић, представник родитеља и
Жаклина Јанковић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Јован Јовановић Змај" у
Салашу, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Властимир Станковић, представник локалне самоуправе,
Живојин Васиљевић, представник локалне самоуправе,
Тихомир Станковић, представник локалне самоуправе,
Биљана Николић, представник запослених,
Селена Шрајер, представник запослених,
Јаворка Станковић, представник запослених,
Благица Стојкић, представник родитеља,
Саша Анић, представник родитеља и
Младенка Жикић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-189/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор ОШ "Јован Јовановић Змај" у Салашу, у
четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 418 од 30.05.2022. године, Директор школе је обавестиo
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извештај Комисије за спровођење
избора за представнике родитеља број 336 од 20.04.2022.год., записник са седнице
Савета родитеља број 337 од 20.04.2022. године, копију записника са седнице
Наставничког већа број 304 од 11.04.2022. године, Извештај Комисије за спровођење
избора за представнике запослених број 306 од 11.04.2022.год., кao и Извештаје
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/1854/22-2 до И број: 235-1/1854/22-6 и И
број: 235-1/1854/22-11 од 10.05.2022. године, да предложени кандидати нису
осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка.1) Закона о
основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-4 до И број: 235-1/2486/22-6 од 07.06.2022. године
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Властимира Станковића, пензионера из Салаша, рођеног 1951.
године; Живојина Васиљевића, пензионера из М. Јасикове, рођеног 1946. године и
Тихомира Станковића из Салаша, рођеног 1962. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Јован Јовановић Змај" у Салашу, Одељењу за
привреду и друштвене делатности и архиви Скупштине града Зајечара.
I број 02-103/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ "ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ"
У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Школе за основно и средње
образовање "Јелена Мајсторовић" у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сања Стојковић, представник локалне самоуправе,
Биљана Бубања, представник локалне самоуправе,
Денис Ранђеловић, представник локалне самоуправе,
Валентина Ракић, представник запослених,
Маријана Матејевић, представник запослених,
Сањин Живковић, представник запослених,
Мирослав Младеновић, представник родитеља,
Новица Станковић, представник родитеља,
Ирена Милутиновић, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Школе за основно и средње образовање
"Јелена Мајсторовић" у Зајечару, чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Сања Стојковић, представник локалне самоуправе,
Биљана Бубања, представник локалне самоуправе,
Даниела Патаки, представник локалне самоуправе,
Марина Милићевић Минић, представник запослених,
Весна Бранковић, представник запослених,
Бојан Ракић, представник запослених,
Марија Марковић, представник родитеља,
Новица Станковић, представник родитеља,
Виолета Толић, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа

управљања траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
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овим статутом.
Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-194/2018 од 25.07.2018.
године, именовала Школски одбор Школе за основно и средње образовање "Јелена
Мајсторовић" у Зајечару у четворогодишњем трајању мандата.
Дописом број 665 од 13.05.2022. године, Директор школе је Скупштини града
Зајечара доставила предлоге за чланове Школског одбора те школе после
спроведених поступака за именовање и обављених тајних гласања.
Уз наведени акт Школа је приложила: Извод из записника са седнице
Наставничког већа број 653/1 од 11.05.2022. године, Извод из записника са седнице
Савета родитеља број 650 од 10.05.2022. године, кao и Извештаје Полицијске управе
у Зајечару И број: 235-1/1932/22 до И број: 235-1/1932/22-6 од 12.05.2022. године, да
предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела утврђена у члану 116. став
9. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/2486/22-38 до И број: 235-1/2486/22-40 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Сање Стојковић, из Зајечара, вишег економисте - сарадникa на
пословима локалне заједнице у Центру за социјални рад Зајечар, рођене 1973.
године, Биљане Бубање, из Зајечара, запослене у ГУ града Зајечара, рођене 1982.
године и Даниеле Патаки, из Зајечара, дипл. васпитача, рођене 1960. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Школи за основно и средње образовање "Јелена Мајсторовић" у
Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе града
Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.
I број 02-104/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др.
Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара
(“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина града Зајечара, на
седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ"СТЕВАН МОКРАЊАЦ"
У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе за музичко
образовање "Стеван Мокрањац" у Зајечару, Владимир Ђуричић, представник
локалне самоуправе, на лични захтев.
II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Основне школе за музичко образовање
"Стеван Мокрањац" у Зајечару, Невена Првуловић, представник локалне самоуправе.
Образложење

Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе именује и
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе као и да скупштина јединице
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања, а чланом 117.
став 3. истог Закона да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре
истека мандата, поједине чланове, на лични захтев члана.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да
Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-133/2021 од 16.06.2021.
године, именовала Школски одбор Основне школе за музичко образовање "Стеван
Мокрањац" у Зајечару, којим је, као представника локалне самоуправе, именовала
Владимира Ђуричића за члана Школског одбора те Школе.
Владимир Ђуричић, поднео је Скупштини града Зајечара, захтев за
разрешење на месту члана органа управљања Основне школе за музичко
образовање "Стеван Мокрањац" у Зајечару, а овлашћени предлагач је, у поступку
предлагања новог кандидата, прибавио Извештај из казнене евиденције МУП-а И
број: 235-1/2486/22-37 од 07.06.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење Владимира Ђуричића, члана
Школског одбора који је поднео захтев за разрешење, као и именовање Невене
Првуловић из Зајечара, струковног инжењера друмског саобраћаја, рођене 1999.
године, за члана Школског одбора који ће га заменити.

На основу напред изложеног, а с обзиром да код предложе кандидаткиње не
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постоје законске сметње за именовање, Градско веће града Зајечара је утврдило
Предлог Решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе
за музичко образовање "Стеван Мокрањац" у Зајечару, и предлаже Скупштини града
Зајечара да исти усвоји.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и доставити:
именованима, Основној школи за музичко образовање "Стеван Мокрањац" у
Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе града
Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.
I број 02- 105/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р
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На основу члана 116. став 1, 2, 5. и 13. и члана 117. став 1. Закона о основама
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон,
10/2019, 27/2018 - др. Закон, 6/2020 и 129/2021) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/21), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 22.06.2022. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ХАЈДУК ВЕЉКО" У ЗАЈЕЧАРУ
I РАЗРЕШАВАЈУ СЕ чланови Школског одбора Основне школе "Хајдук
Вељко" у Зајечару, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Драган Стојановић, представник локалне самоуправе,
Тања Ђуричанин Томић, представник локалне самоуправе,
Југослав Петровић, представник локалне самоуправе,
Драгана Игњатовић, представник запослених,
Марија Стевановић, представник запослених,
Светлана Николић Јауковић, представник запослених,
Саша Јовановић, представник родитеља,
Иван Стојанов, представник родитеља,
Роберт Шарац, представник родитеља.

II ИМЕНУЈУ СЕ у Школски одбор Основне школе "Хајдук Вељко" у Зајечару,
чланови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тамара Јеремић, представник локалне самоуправе,
Тања Ђуричанин Томић, представник локалне самоуправе,
Aлександар Ђокић, представник локалне самоуправе,
Драгана Игњатовић, представник запослених,
Марија Стевановић, представник запослених,
Светлана Николић Јауковић, представник запослених,
Саша Јовановић, представник родитеља,
Иван Стојанов, представник родитеља,
Роберт Шарац, представник родитеља.
Образложење

Чланом 116. став 1, 2, 5. и 13. Закона о основама система образовања и
васпитања прописано је, између осталог, да орган управљања има девет чланова
укључујући и председника; да орган управљања чине по три представника из реда
запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три
представника на предлог јединице локалне самоуправе; да чланове органа
управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе,
а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа
управљања, као и да скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о
именовању органа управљања.
Чланом 117. став 1. истог закона је порописано да мандат органа управљања
траје четири године.
Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да
скупштина града, у складу са законом обавља и друге послове утврђене законом и
овим статутом.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 02-100 од 04.05.2018. године,
именовала Школски одбор ОШ "Хајдук Вељко" у Зајечару, у четворогодишњем
трајању мандата.
Дописом број 532 од 28.03.2022. године, Директор школе је обавестила
Скупштину града Зајечара да је Школа, због истека мандата члановима Школског
одбора те школе, благовремено, у законском року, покренула поступак за именовање
новог сазива органа управљања у школи и доставила предлог Наставничког већа и
Савета родитеља, као овлашћених предлагача, за чланове Школског одбора у новом
сазиву.
Уз наведени акт Школа је приложила: Записник са седнице Наставничког већа
број 155/1 од 07.02.2022. године, Записник са седнице Савета родитеља број 202/1
од 10.02.2022. године, Предлог Наставничког већа број 155/2 од 07.02.2022. године,
Предлог Савета родитеља број 202/2 од 10.02.2022. године, кao и Извештаје
Полицијске управе у Зајечару И број: 235-1/574/22-1 до И број: 235-1/574/22-6 од
22.02.2022. године да предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела
утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања.
Овлашћени предлагач је прибавио податке из казнене евиденције МУП-а за
кандидате које је предложила локална самоуправа, и то: Извештаје И број: 2351/1948/22-1 до И број: 235-1/1948/22-3 од 13.05.2022. године.
Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Школског одбора којима је
истекао мандат, као и именовање новог сазива Школског одбора и то: представника
запослених и родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру
спровели надлежни органи школе, као и именовање представника локалне
самоуправе, и то: Тамаре Јеремић, дипломираног економисте из Зајечара, рођене
1987. године, Тање Ђуричанин Томић, дипломираног економисте из Зајечара, рођене
1979. године и Александра Ђокића, специјалисте струковног инжењера машинства
из Зајечара, рођеног 1989. године.
На основу напред изложеног, а с обзиром да су овлашћени предлагачи, за
чланове Школског одбора, предложили кандидате код којих не постоје законске
сметње за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,
одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара" и доставити:
именованима, Основној школи "Хајдук Вељко" у Зајечару, Одељењу за привреду и
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града
Зајечара.
I број 02-106/2022
У Зајечару, 22.06.2022. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р
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