
 
 
 
 
 
 
 
 
 На основу члана 66. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара, бр. 4/19 и 67/21), члана 12. став 4. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), у вези Одлуке о субвенционисању градског и 
приградског линијског превоза путника на територији града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 8/19 и 23/02), Градско веће града Зајечара је, на седници одржаној 
08.07.2022. године, донело  
 
 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПРЕВОЗ 
ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ЛИНИЈСКОМ  

ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

члан 1. 
 

Град Зајечар субвенционише цену превозних карата за превоз путника у 
градском и приградском линијском превозу путника на територији Града Зајечара за 
све категорије путника са пребивалиштем на територији Града Зајечара предвиђене 
чланом 2. став 1. Одлуке о субвенционисању градског и приградског линијског 
превоза путника на територији града Зајечара, у утврђеном износу од 100%. 
 
 

члан 2. 
 

На захтев лица из претходног члана овог Правилника, Градска управа града 
Зајечара издаје карте које ће важити до истека времена на које је закључен Уговор 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, односно Анекса на исти под II бр. 344-34/2022 од 10.05.2022. 
године.  
 

Родитељи, старатељи, односно други законски заступници подносе захтев из 
претходног става за своју децу, односно остала лица над којима се врши 
старатељство. Градска управа града Зајечара ће издати карту и овим лицима. 
 

Градска управа града Зајечара води електронску евиденцију о издатим 
картама из става 1. овог члана. 
 

члан 3. 
 

Карте из члана 2. овог Правилника, по правилу, садрже име и презиме 
корисника права, име једног родитеља, адресу пребивалишта лица, број личне 
карте, серијски број карте и печат Градске управе града Зајечара. 
 



 Изузетно, за лица која нису дужна да имају личну карту, карта за превоз 
садржи све елементе из става 1. овог члана, осим броја личне карте, а место 
њиховог пребивалишта се доказује потврдом надлежног органа о месту 
пребивалишта. 
 

члан 4. 
 

У случају губитка карте за превоз, трошкове израде нове карте сноси корисник 
права по цени која се одређује актом Градске управе града Зајечара. 
 

члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“,  а његовим ступањем на снагу престаје да важи 
Правилник о начину остваривања права на превоз путника у градском и приградском 
линијском превозу на територији града зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.10/19, 
18/19 и 53/20). 
 Правилник  објавити у “Службеном листу града Зајечара”.  
   
 
III бр. 344-46/2022 
 
У Зајечару 08.07.2022. године 
                                                 
 

          ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                 
                                                                                                  Бошко Ничић,с.р. 
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 Изузетно, за лица која нису дужна да имају личну карту, карта за превоз 
садржи све елементе из става 1. овог члана, осим броја личне карте, а место 
њиховог пребивалишта се доказује потврдом надлежног органа о месту 
пребивалишта. 
 

члан 4. 
 

У случају губитка карте за превоз, трошкове израде нове карте сноси корисник 
права по цени која се одређује актом Градске управе града Зајечара. 
 

члан 5. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“,  а његовим ступањем на снагу престаје да важи 
Правилник о начину остваривања права на превоз путника у градском и приградском 
линијском превозу на територији града зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.10/19, 
18/19 и 53/20). 
 Правилник  објавити у “Службеном листу града Зајечара”.  
   
 
III бр. 344-46/2022 
 
У Зајечару 08.07.2022. године 
                                                 
 

          ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                 
                                                                                                  Бошко Ничић,с.р. 

 На основу члана 49. став 2. и члана 99. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 
113/2017, 113/2017-други закон, 95/2018,95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон,157/2020-
др.закон,114/2021 и 123/2021-др.закон), члана 46. став 1. тачка 7., члана 56. став 1. и 
члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 81. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Градско 
веће града Зајечара на седници одржаној 08.07.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 I Слободан Виденовић, дипломирани правник из Зајечара, поново се 
поставља  
за  начелника Градске управе града Зајечара, почев од 29.07.2022. године, на пет 
година. 
 
 II Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, прописано је да Градско, односно општинско веће  
поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 50. 
став 2. истог Закона, прописано је да за начелника управе, која је образована као 
јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање пет година радног искуства у струци.  
 Чланом 99. став 1. истог Закона прописано је да службеник ступа на положај 
даном доношења решења о постављењу на положај. 
 Ставом 2. истог члана Закона  прописано је да службеник на положају може 
после протока времена на које је постављен, бити поново постављен на исти 
положај  без јавног конкурса. 
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи, прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе, односно 
начелника управе за поједине области, чланом 56. став 1. истог Закона, прописано је 
да начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља 
општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, а чланом 66. став 5. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће 
примењују на градско веће. 
 
 Чланом 81. став 1. Статута града Зајечара, прописано је да начелника Градске 
управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 
 
 Градско веће града Зајечара је, сагласно овлашћењима из Закона, донело 
Решење о постављењу Слободана Виденовића за начелника Градске управе града 
Зајечара, III број: 112-398/2017 од 28.07.2017. године. 
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 Како именованом истиче мандат 28.07.2022. године, Градско веће града 
Зајечара је, сходно члану 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је, између осталог, прописано да службеник 
на положају може после протока втремена на које је постављен, бити поново 
постављен на исти положај  без јавног конкурса, донело решење, као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе суду непосредно или преко поште, у року од 30 
дана од дана пријема. 
 
 Решење доставити: 
 -именованом 
 -Одељењу за финансије Градске управе града Зајечара 
 -надлежној служби за област радних односа 
 -архиви 
 
 III број: 112-57/2022 
 У Зајечару, 08.07.2022. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                   Бошко Ничић,с.р. 
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 Како именованом истиче мандат 28.07.2022. године, Градско веће града 
Зајечара је, сходно члану 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је, између осталог, прописано да службеник 
на положају може после протока втремена на које је постављен, бити поново 
постављен на исти положај  без јавног конкурса, донело решење, као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе суду непосредно или преко поште, у року од 30 
дана од дана пријема. 
 
 Решење доставити: 
 -именованом 
 -Одељењу за финансије Градске управе града Зајечара 
 -надлежној служби за област радних односа 
 -архиви 
 
 III број: 112-57/2022 
 У Зајечару, 08.07.2022. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                   Бошко Ничић,с.р. 
  

 На основу члана 49. став 2. и члана 99. Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 
113/2017, 113/2017-други закон, 95/2018,95/2018-др.закон, 86/2019-др.закон,157/2020-
др.закон,114/2021 и 123/2021-др.закон), члана 46. став 1. тачка 7., члана 56. став 1. и 
члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 
83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 81. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019 и 67/2021), Градско 
веће града Зајечара на седници одржаној 08.07.2022. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПОСТАВЉЕЊУ  

 ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 I Слађана Каран, дипломирани правник из Зајечара, поново се поставља за 
заменика  начелника Градске управе града Зајечара, почев од 29.07.2022. године, на 
пет година. 
 
 II Ово Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, прописано је да Градско, односно општинско веће  
поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе, а чланом 50. 
став 2. истог Закона, прописано је да за начелника управе, која је образована као 
јединствени орган, може бити постављено лице које има стечено високо образовање 
из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и 
најмање пет година радног искуства у струци. Чланом 50. став 5. истог Закона, 
прописано је да се заменик начелника управе поставља на исти начин и под истим 
условима као начелник.  
 Чланом 99. став 1. истог Закона прописано је да службеник ступа на положај 
даном доношења решења о постављењу на положај. 
 Ставом 2. истог члана Закона  прописано је да службеник на положају може 
после протока времена на које је постављен, бити поново постављен на исти 
положај  без јавног конкурса. 
 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи, прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава начелника општинске управе, односно 
начелника управе за поједине области, чланом 56. став 1. истог Закона, прописано је 
да начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља 
општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, ставом 3. овог члана истог 
Закона, прописано је да се Заменик начелника општинске управе поставља на исти 
начин и под истим условима као начелник, а чланом 66. став 5. истог Закона, 
прописано је да се одредбе овог закона које се односе на општинско веће примењују 
на градско веће. 
 
 Чланом 81. став 1. Статута града Зајечара, прописано је да начелника Градске 
управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година, а ставом 3. 
истог члана овог Статута, прописано је да се заменик начелника Градске управе 
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поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 
 
 Градско веће града Зајечара је, сагласно овлашћењима из Закона, донело 
Решење о постављењу Слађане Каран за заменика начелника Градске управе града 
Зајечара, III број: 112-399/2017 од 28.07.2017. године. 
 Како именованој истиче мандат 28.07.2022. године, Градско веће града 
Зајечара је, сходно члану 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је, између осталог, прописано да службеник 
на положају може после протока втремена на које је постављен, бити поново 
постављен на исти положај  без јавног конкурса, донело решење, као у диспозитиву. 
 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе суду непосредно или преко поште, у року од 30 
дана од дана пријема. 
 
 Решење доставити: 
 -именованој 
 -Одељењу за финансије Градске управе града Зајечара 
 -надлежној служби за област радних односа 
 -архиви 
 
 III број: 112-58/2022 
 У Зајечару, 08.07.2022. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                   Бошко Ничић,с.р. 
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поставља на исти начин и под истим условима као начелник. 
 
 Градско веће града Зајечара је, сагласно овлашћењима из Закона, донело 
Решење о постављењу Слађане Каран за заменика начелника Градске управе града 
Зајечара, III број: 112-399/2017 од 28.07.2017. године. 
 Како именованој истиче мандат 28.07.2022. године, Градско веће града 
Зајечара је, сходно члану 99. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе, којим је, између осталог, прописано да службеник 
на положају може после протока втремена на које је постављен, бити поново 
постављен на исти положај  без јавног конкурса, донело решење, као у диспозитиву. 
 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе суду непосредно или преко поште, у року од 30 
дана од дана пријема. 
 
 Решење доставити: 
 -именованој 
 -Одељењу за финансије Градске управе града Зајечара 
 -надлежној служби за област радних односа 
 -архиви 
 
 III број: 112-58/2022 
 У Зајечару, 08.07.2022. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                   Бошко Ничић,с.р. 
  

Садржај Службеног листа број 25/2022 
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