
 

 

Република Србија 

Град Зајечар 

Пописна комисија 

06 број: 404-16-53/4 

Дана: 9 . јуна 2022. године  

Зајечар 

 
Пописна комисија на основу члана 11. став 5. Закона о попису становништва, 

домаћинстава и станова 2022. године (''Службени гласник Републике Србије'' број 9/20 и 35/21) 
и Упутства за организацију и извршење пописа, на средници одржаној дана 9. јуна 2022. 
године, донела је 

 

З а к љ у ч а к 
о 

одређивању простора за општински магацин 

 
I Одређује се пословни простор/канцеларија на спрату зграде Градске праве града 

Зајечара, улица Трг Ослобођења број 1, за складиштење рачунарске опреме (лаптопови и 
пратећа рачунарска опрема) која ће се користити у спровођењу Пописа становништва, 
домаћинстава и станова 2022. године, односно за општински магацин. 

Пословни простор из става 1. овог поглавља, састоји се од једне канцеларије, укупне 
површине око 25 м2, која носи број 39 и  која се закључава. 

Пословни простор из става 1. овог поглавља, опремљен је потребним канцеларијским 
намештајем (столови) и опремом за рад, који се може користити за смештај лаптопова који ће 
се преузети од Републичког завода за статистику. 

 

II Пословни простор из поглавља l овог закључка може се користити и за смештај, 
паковање и издавање пописног материјала (упутстава, папирних упитника, помоћних образаца, 
идентификационих картица, свезака и др.). 

 

       III Зграда Градске праве града Зајечара, у којој се налази општински магацин је под 
надзором физичког обезбеђења објекта које подразумева стално присуство запослених на 
пословима обезбеђења у органима града Зајечара (24-часовно обезбеђење) задужених за 
чување имовине, заштиту од провале, као и спровођења унутрашњих правила у чуваним 
објектима. 

 

          IVПриступ општинском магацину могу имати: општински магационери, чланови Пописне 
комисије, представници Републичког завода за статистику, као и друга лица по овлашћењу 
Пописне комисије. 

Општински магацин ће у периоду када нема активности везаних за опрему или пописни 
материјал бити закључан, с тим што ће један кључ бити код лица задужених за обезбеђење 
објекта, а други у простору Пописне комисије и који ће се давати само лицима из става 1. овог 
поглавља, а која ће се својеручним потписом у евиденциони лист, гарантовати да су исти 
узели, односно вратили.



 

 

V Обавезују се: 

- надлежно Одељење  Градске управе Града, да по захтеву Пописне комисије 
општински магацин опреми недостајућим канцеларијским намештајем и опремом, да 
се стара о обезбеђењу општинског магацина, о чишћењу, односно одржавању 
хигијене истог (у присуству овлашћеног лица) и др, 

- Одељење  Градске управе Града, надлежно за информатичке послове и рачунарску 
опрему да обезбеди и постави један рачунар и  један штампач у општински магацин, 
као и да успостави интернет конекцију, односно обезбеди приступ интернету. 

 

VI Овај закључак објавити на огласној табли органа Града, као и на званичној интернет 
презентацији Града. 

           Председник 

          Слободан Виденовић,с.р. 


