
НАЦРТ 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 1., а у вези члана 66. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018), члана 40. став 1. тачка 1. и члана 145. став 8. Статута Града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина Града Зајечара, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе број: 
______________ од ___. ___. 2021. године,  на седници одржаној _________2021. 
године, донела је 
 
                         

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
 

 У Статуту Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/2019), у даљем 
тексту: Статут, члан 9. мења се и гласи: 
 
 „Празници Града су Градска слава и Дан града. 

Градска слава слави се 21. септембра, на дан Рођења Пресвете Богородице 
(Мала Госпојина). 

Дан Града се слави 6. октобра, као дан приказивања лика Пресвете 
Богородице“. 
 

Члан 2. 
 

 У свему осталом Статут остаје непромењен. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 

 
 
  
 I број: __________ 
 У Зајечару, __.__.2021. године 
 
 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           ПРЕДСЕДНИК 
                    Стефан Занков 
 
 
 
 
 

 
 



НАЦРТ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Градско веће Града Зајечара је, сходно члану 145. став 1. и 2. Статута Града 
Зајечара, поднело предлог за промену Статута Града Зајечара Скупштини Града 
Зајечара, која је на седници одржаној 16.06.2021. године донела Одлуку о прихватању 
предлога за промену Статута Града Зајечара I бр. 02-93/2021 од 16.06.2021. године. 
 Наведеном Одлуком Одређена је Комисија за израду нацрта одлуке о промени 
Статута Града Зајечара, чији је задатак да изради Нацрт Одлуке о промени Статута 
Града Зајечара и исти достави Градском већу Града Зајечара на даљу надлежност. 
 
 Комисија за израду нацрта одлуке о промени Статута Града Зајечара на седници 
одржаној 30.06.2021. године утврдила је текст Нацрта Одлуке о измени Статута Града 
Зајечара, као напред и исти доставила Градском већу Града Зајечара на даљу 
надлежност. 
  
 Разлог за утврђивање нацрта Одлуке о измени Статута Града Зајечара налази се 
у чињеници да се као Дан Града одреди 6. октобар. 
 
 Наиме, од Епархије Тимочке и Његовог Преосвештенства, Епископа Тимочког, 
господина Илариона, упућен је предлог да се за нови датум за Дан Града утврди 6. 
октобар. У наставку се наводи да се дана 6. октобра 1944. године, у петак око 10 сати 
пре подне, пред ослобођење, а услед силне борбе између ослободилачке руске војске и 
окупаторске немачке војске, догодило чудесно јављање лика пресвете Богородице у 
подруму куће Васе Ц. Лаловића, у улици, данас, Светозара Марковића бр. 45, преко пута 
позоришта. О овом догађају остао је писани траг у виду изјава седамнаест сведока – 
очевидаца, који су у поменутом подруму тражили склониште од артиљеријског 
бомбардовања. Пре ове појаве, сви су били уплашени и нервозни, али после јављања 
лика пресвете богородице, страх је нестао и били су сигурни у помоћ Богородице. Њен 
јављени лик био је обасјан једва приметном светлошћу од сунчевих зрака и имала је 
ореол сасвим правилан, као да је шестаром оцртан око њене главе. У предлогу је 
наведено да предање и искуство Цркве упућује на то да су такве појаве знак Божије 
милости и брзог спасења и овога пута се то показало истинитим. Појава лика је трајала 
три дана 6, 7. и 8. октобра, тачно до дана када је град коначно и ослобођен. Предложени 
датум повезује и претходне датуме који су обележавали дан ослобођења Зајечара, а 
фиксни датум и прикладно доба године за јавне манифестације, ће омогућити и 
несметано одржавање свечаности, чак и на отвореном простору. 
 
 О Нацрту Одлуке о измени Статута Града Зајечара спроводи се јавна расправа.  

По окончању јавне расправе и након утврђивања Предлога Одлуке о измени 
Статута Града Зајечара, пре разматрања наведене Одлуке од стране Скупштине Града 
Зајечара, потребно је прибавити претходну сагласност Министарства државне управе и 
локалне самоуправе, сходно члану 93. став 1. Закона о локалној самоуправи. 

С обзиром на све наведено, Градско веће Града Зајечара, на основу члана 145. 
став 7. Статута града Зајечара, утврдило је Предлог Одлуке о измени Статута Града 
Зајечара и исти ће доставити Скупштини Града Зајечара на разматрање и усвајање, 
након добијања претходне сагласности Министарства државне управе и локалне 
самоуправе. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић 


