
 
 
 На основу члана 46. став 4. Закона 
о локалним изборима („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011) и члана 39. став 1. тачка 7. и 30. 
Статута Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној 13.10.2014. године, 
донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

Члан 1. 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата 
Душану Младеновићу, одборнику 
Скупштине Града Зајечара, због 
подношења оставке. 
 

Члан 2. 
 

 Против ове Одлуке допуштена је 
жалба Управном суду у року од 48 часова 
од дана доношења Одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
 I број: 011-153 
 У Зајечару, 13.10.2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

 
 
 

 
 На основу члана 27. став 10. и чл. 
29. став 4. Закона о јавној својини (“Сл. 
гласник РС” бр.72/11, 88/13 и 105/14), 
члана 3. став 1. тач. 1. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (“Сл. гласник РС” бр. 
24/12), члана 10.  Одлуке о условима 
прибављања и располагања стварима у 
јавној својини Града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 16/14) и члана 39. 
Статута Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара“ бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2014. године, 
донела је  

 
О Д Л У К У 

о прибављању непокретности у јавну 
својину Града Зајечара,  непосредном 
погодбом, уз накнаду, ради изградње 
улица Кривовирске и Дрварске у 

Зајечару 
 

Члан 1. 
 

 ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, 
уз накнаду према процењеној тржишној 
вредности, непокретност - земљиште које 
је у приватној својини и то: 
 - деo кп. бр. 7469/2 КО Зајечар, 
мзв. „Оскоруша“, њива IV класе у 
површини од 0.02, 84 ха, у следећим 
мерама и границама: северно у два 
прелома,  први прелом у дужини од 1,32 м 
и други прелом у дужини од 7,15 м до кп. 
бр.7476, источно у два прелома, први 
прелом у дужини од 19,81 м до кп. бр. 
7469/3 и други прелом у дужини од 15,93 
м до кп. бр. 7469/4 , јужно у дужини од 
8,01 м до кп.бр. 7469/11 и западно у 
дужини од 39,31 м до преосталог дела 
парцеле,  
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 - кп. бр. 7469/6 КО Зајечар, мзв. 
„Оскоруша“, неплодно земљиште, у повр-
шини од 0.04,20 ха, све у укупној површи-
ни од 0.07,04 ха, према листу непокретно-
сти бр.12740 КО Зајечар Службе за катас-
тар непокретности у Зајечару,  власниш-
тво СЗР „Месара Јовановић“, предузетни-
ка Јовановић Дарка из Зајечара, ул. 
Шљиварски пут бр. 82 према Уговору ОВ. 
II бр.193/2009 од 03.08.2009. године 
овереном у Општинском суду у Зајечару. 
 

Члан 2. 
 
  Сходно одредбама 29. став 4. 
Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 3. став 
1. тач. 1. Уредбе о условима прибављања 
и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној 
својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда  (“Сл. 
гласник РС” бр. 24/12), Градско веће града 
Зајечара донело је Закључак III бр. 02 – 
431/14 од13.10.2014. године о покретању 
поступка прибављања непокретности у 
јавну својину Града Зајечара, 
непосредном погодбом, уз накнаду према 
процењеној тржишној вредности 
земљишта, ради изградње улица 
Кривовирске и Дрварске у Зајечару. 
 

Члан 3. 
 

 Сврха прибављања непокретности 
из члана 1. ове Одлуке у јавну својину 
Града Зајечара је регулисање имовинско 
правних односа, ради изградње улица 
Кривовирске и Дрварске у насељу 
„Оскоруша“ Зајечару и решавања 
проблема грађана овог дела града, којима 
су ове улице једини колско - пешачки 
приступ до њихових раније изграђених 
објеката и парцела.  
 Власник земљишта је сагласан је 
да непокретности из чл 1. ове Одлуке  
уступи у јавну својину Града Зајечара, уз 
накнаду према процењеној тржишној 
вредности непокретности утврђену од 
стране Пореске управе – Филијала 
Зајечар у износу од 206,25 дин/м², што за 
укупну површину земљишта од 704 м² 
износи 145.200,00 динара.  

Члан 3. 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
Града Зајечара да,  у року од 30 дана од 
дана коначности ове Одлуке, у име Града 
Зајечара закључи са власником земљиш-
та Уговор о прибављању непокретности из 
чл.1. Одлуке у јавну својину Града 
Зајечара, непосредном погодбом, уз 
накнаду, којим ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе уговарача. 
      

Члан 4. 
 
 Одлуку објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
I бр. 011 - 154 
У Зајечару, 13.10.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић с.р. 
   
 

На основу члана 35. став 7. Закона 
о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13), члана 
39. Статута града Зајечара (''Службени 
лист града Зајечара'', број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 13.10.2014. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКАТА ОД 

ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД У НАСЕЉУ 
КОТЛУЈЕВАЦ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком усваја се План 
детаљне регулације уређења простора 
јавне површине и објеката од значаја за 
град у насељу Котлујевац (у даљем 
тексту: План детаљне регулације). 
 Стручни обрађивач Плана детаљ-
не регулације је „Инфоплан” д.о.о. 
Аранђеловац из Аранђеловца, а наручи-
лац и инвеститор израде Плана је  Град 
Зајечар. 
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Члан 2. 
 

 Опис границе Плана детаљне 
регулације креће на тромеђи кп. бр. 
5514/31, 5514/33, 5510/35, па наставља 
границом 5510/35, пресеца улицу (Бобија 
Радосављевића) па наставља ка југу 
границом улице у дужини од око 80 
метара, па се ломи ка истоку пратећи 
границу планираног пута. Затим иде 
границом кп. бр. 5711/2 у дужини од око 
10 метара па поново прати границу 
планираног пута у дужини од око 85 
метара, сече планирану раскрсницу и 
поново наставља границом планираног 
пута у дужини од око 70 метара. Онда се 
ломи, пресеца улицу па иде границом кп. 
бр. 5712/1, 5712/2, пресеца кп. бр. 8479/3 
(Црни Тимок), а потом продужава 
границом кп. бр. 9082, 9080/18, 8081/15, 
пресеца кп. бр. 9081/4, ломи се, иде 
границом кп. бр. 9081/4, 9086/6, 6440/17, и 
стиже до границе планиране регулације 
пута. Њу прати у дужини од око 80 
метара, ломи се, пресеца планирани пут 
па наставља планираном регулацијом 
пута у дужини од око 10 метара па затим 
наставља границом кп. бр. 6440/17, 
долази до границе планиране регулације 
пута коју прати у дужини од око 10 
метара. Онда иде границом кп. бр. 
6440/20, 6443/22, 6442, пресеца 
планирану раскрсницу и стиже кп. бр. 
6442. Њом иде у дужини од око 15 
метара, па поново границом кп. бр. 6442, 
пресеца планирану саобраћајницу и 
долази до планираног пута. Затим прати 
планирану регулацију пута у дужини од 
око 25 метара, ломи се и пресеца 
планирани пут и реку, иде границом 
постојећег пута, ломи се пресеца је па 
наставља границом кп. бр. 5511/3, 5511/2, 
5513/3, 5512/3, 5513/3, 5514/45, пресеца 
планирани пут, и границом кп. бр. 5510/35 
долази до тромеђе кп. бр. 5514/31, 
5514/33, 5510/35 одакле је опис и почео.  
 У случају неког неслагања описа и 
графичког прилога важи графички прилог 
бр.2 „Геодетска подлога са границом 
плана“. 
 Површина обухвата Плана 
детаљне регулације је 5.9 ha.  
 

Члан 3. 
 

 Циљ израде Плана је сагледавање 
могућности развоја урбане структуре на 
нивоу насеља кроз дефинисање планских 
решења утврђених Генералним урбани-
стичким планом града Зајечара; успостав-
љање система регулације на простору 
који у претходном периоду углавном није 
био покривен овим нивоом планске 
документације, а у циљу привођења 
планираној намени; раздвајање грађевин-
ског земљишта јавне и остале намене; 
дефинисање правила употребе земљиш-
та, уређења и грађења; развој саобраћај-
не и комуналне инфраструктуре и детаљ-
ну урбанистичку анализу предметне 
локације. 
 Планом се стварају услови за 
реализацију и обликовање, за урба-
нистичко и архитектонско унапређење 
простора, подизање нивоа атрактивности 
и употребне вредности.  

 
Члан 4. 

 
  План детаљне регулације које је 
израдио „Инфоплан” д.о.о. Аранђеловац 
из Аранђеловца, усваја се у следећем 
садржају: 
 
 
ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
ТЕКСТУАЛНИ ДЕО  
 
I ОПШТИ ДЕО  
1. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ  
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА 

ИЗРАДУ ПЛАНА  
3. ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА  
4. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА 
5. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
6. ИЗВОД ИЗ ГУПА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 
1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  

1.1.ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 
 1.1.1. Предложене површине 
јавних намена  
 1.1.2. Предложене површине 
остале намене  
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2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  
 2.1. Правила уређења за целине и 
зоне одређене планом  
 2.2. Правила уређења и грађења 
за зону јавних намена  
 2.3. Правила уређења и грађења 
за зону осталих намена 
 
3.  ПЛАНИРАНЕ ТРАСЕ, КОРИДОРИ, 
РЕГУЛАЦИЈА  САОБРАЋАЈНИЦА И МРЕ-
ЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУК-
ТУРЕ  
 3.1. Саобраћајна инфраструктура  
 3.2. Електроенергетска инфрастру-
ктура  
 3.3. Водоводна мрежа и канализа-
ција  
 3.4. Телекомуникациона инфра-
структура  
 3.5. Топлификација 
 
4. ОПШТА ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И 
ГРАЂЕЊА 
5. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА   
6. МОГУЋЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА 
ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА 
7. УПОРЕДНИ БИЛАНС НАМЕНЕ 
ПОВРШИНА  
 
III СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА  
IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
V ПРИЛОЗИ   
VI ГРАФИЧКИ ДЕО 
VII ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО  
 1.Oдлука о изради плана  
 2.Услови надлежних институција  
 

Члан 5. 
 

 Саставни део Плана детаљне 
регулације је и: 
 

- Извештај о обављеном Јавном 
увиду Нацрта Плана детаљне 
регулације уређења простора јавне 
површине и објеката од значаја за 
град у насељу Котлујевац, IV/03 
број 06-0208/2014 од 09.10.2014. 
године. 

 
 
 

Члан 6. 
 

 Саставни део ове Одлуке je План 
детаљне регулације уређења простора 
јавне површине и објеката од значаја за 
град у насељу Котлујевац. Текст Плана 
детаљне регулације је дат уз ову Одлуку, 
од поглавља „I ОПШТИ ДЕО” до поглавља 
„V ПРИЛОЗИ”. Делови плана од поглавља 
„I ОПШТИ ДЕО” до поглавља „V 
ПРИЛОЗИ” и „ГРАФИЧКИ ДЕО” су дати у 
дигиталном облику на сајту Града 
Зајечара на адреси www.zajecar.info. План 
са комплетном садржином се налази у 
аналогном облику у архиви Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе 
Зајечара, улица Крфска бб, Зајечар. 
 

Члан 7. 
 

 О спровођењу ове Одлуке стараће 
се Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комуналне стамбене послове Градске 
управе града Зајечара. 
      

Члан 8. 
 

Ова Одлука ступа на снагу истог 
дана по објављивању у ''Службеном листу 
града Зајечара''. 

 
 

I број 350 - 28 
У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07) и члана 39. став 
1. тачка 10. Статута Гграда Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13 и 22/14)),  Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
13.10.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на  Статут 

Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар 

 
I  

 
 Даје се сагласност на Статут 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар, који је усвојен на 
седници Надзорног одбора, Одлуком бр. 
2/12-2, овог Предузећа од 10. 10. 2014. 
године.  
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 

III  
 

 Решење доставити: Јавном 
комуналном предузећу „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар и архиви Скупштине Града 
Зајечара. 
 
 
I број: 02-433 
У Зајечару, 13.10.2014.  године        
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Саша  Мирковић с.р. 

 
 
    
 
 

 На основу чл. 50. став 3. Закона о 
јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 
119/12) и чл. 39. став 1. тачка 9. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној  13.10.2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на  Ребаланс 

Програма пословања Јавног 
комуналног предузећа "Хигијена 
Зајечар" Зајечар за 2014. годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Ребаланс 
Програма пословања Јавног комуналног  
предузећа "Хигијена Зајечар"  Зајечар за 
2014. годину, који је усвојен Одлуком 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа “Хигијена Зајечар” Зајечар, бр. 
2/12-1 од 10. 10. 2014. године. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-434 
У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
Саша  Мирковић с.р. 

   
 
          На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 
21. став 1. и чл. 22. став 10. Закона о 
јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 
88/13 и 105/14), чл.19. Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и 
располагања стварима у јавној својини 
Града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара“ 
бр.16/14) и чл 39. став 1. тачка 30. 
Статута Града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара” бр. 01/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној дана 13.10.2014. 
године, донела је  
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Р Е Ш Е ЊЕ  
о преносу права коришћења средстава 
у јавној својини oд ЈКСП „Зајечар“  
Зајечар, на ЈКП „Хигијена Зајечар“ 

Зајечар 
  

Члан 1. 
 
  ПРЕНОСИ СЕ право коришћења 
средстава у јавној својини од корисника 
oд ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, на корисника 
ЈКП „Хигијена Зајечар“ и то: 
непокретности са објектима стакленика, 
на кп. бр. 6504/2 и 6504/3 КО Зајечар у 
насељу „Подлив“ у Зајечару, са продајним 
објектима стакленика (објекти цвећаре), 
покретним стварима и опремом за 
одржавање стакленика, према пописним 
листама са стањем на дан 29.10.2013, 
године, а ради обезбеђења услова за 
обављање делатности одржавања јавних 
зелених површина, текућег и 
инвестиционог одржавања и санације 
зелених површина и приобаља.  
 

Члан 2. 
  
  Корисник ЈКП „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар, има право да предметна 
средства у јавној својини Града Зајечара – 
непокретности, покретне ствари и опрему, 
користи за обављање послова из своје 
делатности у складу са Оснивачким актом 
и да њима управља у смислу њиховог 
очувања, одржавања, обнављања и 
унапређивања, уз извршавање законских 
и других обавеза.  
 

Члан 3.   
      
 На основу овог  Решења 
закључиће се Уговор о преносу права 
коришћења средстава у јавној својини 
између Града Зајечара и ЈКП „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар, којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе. 
 
 
 

 Члан 4.   
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I бр. 02-435 
У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. Тачка 
30.  Статута Града Зајечара(„Службени 
лист Града Зајечара“, број 1/08, 20/09 и 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара на седници одржаној 13.10.2014 
године,  донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
 о давњу сагласности на текст 

Споразума о заједничком управљању 
комуналним отпадом између Града 
Зајечара и Општина Мајданпек, 

Кладово, Бор, Неготин, Књажевац и 
Бољевац 

 
I 

  
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на текст 

Споразума о заједничком управљању 
комуналним отпадом између Града 
Зајечара и Општина Мајданпек, Кладово, 
Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац који 
је усвојен на састанку Координационог 
одбора 02.10.2014. године у Зајечару. 

 
II 

  
ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Велимир 

Огњеновић, градоначелник Града 
Зајечара да потпише Споразум о 
заједничком управљању комуналним 
отпадом између Града Зајечара и 
Општина Мајданпек, Кладово, Бор, 
Неготин, Књажевац и Бољевац. 

 
 
 
 



13. ОКТОБАР 2014.  SLU@BENI LIST БРОЈ 46  СТРАНА 7 
 

 III 
 

Ово Решење објавити у Сл. листу 
Града Зајечара. 

 
 I број: 02-432 
 У Зајечару, 13.10.2014 године  
 
 

     СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

    
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2014. године, 
донело је 
 
 

О Д Л У К У  
о потреби службеног путовања 

председника Скупштине Града Зајечара 
  у Република Српску, БиХ 

 
Члан 1. 

 
  Саша Мирковић, председник 
Скупштине Града Зајечара, упућује се на 
службено путовање у Вишеград и 
Требиње, Република Српска, БиХ, ради 
успостављања сарадње између ових 
градова и Града Зајечара.   
 Службено путовање трајаће од 
14.10. до 15.10.2014. године.  
 За службено путовање користиће 
сопствено возило, марке “MERCEDES 
S350” рег. ознаке BG 808 WĆ. 
  

Члан 2. 
 

 Трошкови  превоза и смештаја 
падају на терет буџета Града Зајечара. 
 
 
 

Члан 3. 
 

 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 III бр. 011-150/14 
 У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 

   
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2014. године, 
донело је 
 

О Д Л У К У  
о потреби службеног путовања 

председника Скупштине Града Зајечара 
  у  Берлин, Република Немачка  

 
 

Члан 1. 
 
  Саша Мирковић, председник 
Скупштине Града Зајечара, упућује се на 
службено путовање у Берлин, Република 
Немачка, ради  састанка са 
представницима компаније JP WEBER, а у 
циљу наставка договора око 
успостављања привредне и пословно – 
техничке сарадње између Града Зајечара 
и напред наведене компаније, као и 
разговора са другим потенцијалним 
инвеститорима заинтересованим за 
улагање у Град Зајечар.   
 Службено путовање трајаће од 
19.10. до 23.10.2014. године.  
 За службено путовање користиће 
се авио превоз. 
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Члан 2. 
 

 Трошкови службеног путовања 
исплаћују се из буџета Града Зајечара. 
 

Члан 3. 
 

 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 III бр. 011-151/14 
 У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 

    
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2014. године, 
донело је 
 

О Д Л У К У  
о потреби службеног путовања 

председника Скупштине Града Зајечара 
  у  Дизелдорф, Република Немачка  

 
Члан 1. 

 
  Саша Мирковић, председник 
Скупштине Града Зајечара, упућује се на 
службено путовање у Дизелдорф, 
Република Немачка, ради састанка са 
потенцијалним инвеститорима заинтере-
сованим за улагање у Град Зајечар.   
 Службено путовање трајаће од 
29.10. до 01.11.2014. године.  
 За службено путовање користиће 
се авио превоз. 
  

Члан 2. 
 

 Трошкови  службеног путовања 
исплаћују се из буџета Града Зајечара. 

Члан 3. 
 

 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 III бр. 011-152/14 
 У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 

   
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима 
Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 13.10.2014. године, 
донело је 
 

О Д Л У К У  
поништавању Одлуке о потреби 

службеног путовања у иностранство 
председника Скупштине Града Зајечара 

 
 

Члан 1. 
 
 ПОНИШТАВА СЕ Одлука о 
потреби службеног путовања у 
иностранство председника Скупштине  
Града Зајечара, III бр.  011-146/14 од 
03.10.2014. године. 
  

Члан 2. 
 

 Ову Одлуку објавити “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 III бр. 011-149/14 
 У Зајечару, 13.10.2014. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 
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          На основу члана 46. став 1. тачка 7., 
а у вези члана 66. став 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07), члана 59. став 1. тачка 7. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 2.  став 1. тачка 7. Одлуке 
о Градском већу Града Зајечара ("Сл лист 
Града Зајечара", 29/13 и 31/13), Градско 
веће Града Зајечара, на седници одржаној 
13.10.2014. године, донело  је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
 

 ГОРДАНА ОГЊАНОВИЋ, дипло-
мирани правник из Зајечара, поставља се 
за  начелника Градске управе Града Заје-
чара, на мандатни период од пет година. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона 
о локалној самоуправи, прописано је да 
општинско веће поставља и разрешава 
начелника општинске управе, односно 
начелнике управа за поједине области.  
  Чланом 54. наведеног Закона, про-
писано је да општинском управом, као је-
динственим органом руководи начелник, 
као и да за начелника општинске управе 
може бити постављено лице које има 
завршен правни факултет, положен испит 
за рад у органима државне управе и нај-
мање пет година радног искуства у стру-
ци, а у члану 56. став 1. прописано је да 
се начелник општинске управе поставља 
на основу јаног огласа, на пет година.  
 Члан 66. став 5. и став 7. истог 
Закона, прописује да се одредбе овог 
Закона које се односе на општинско веће 
примењују и на градско веће, као и да се 
одредбе овог Закона о општинској управи 
примењују и на градску управу.   
        Градско веће Града Зајечара је на 
седници одржаној 15.09.2014. године, 
донело Закључак о покретању поступка за 
постављење начелника Градске управе 
Града Зајечара, на основу кога је 
24.09.2014. године, објављен оглас у 
листу “Послови”.  
 На наведени оглас, само је 
Гордана Огњановић, дипл. правник из 

Зајечара, поднела пријаву, која је 
благовремена и уредна, односно садржи 
сву, законом прописану, документацију.  
 Гордана Огњановић, рођена је 
1961. године у Зајечару, где је завршила 
основну школу и Гимназију. Дипломирала 
је на Правном факултету Универзитета у 
Нишу. Са места судијског приправника 
Општинског суда у Зајечару, прешла је у 
Тим за децу и омладину у Центру за 
социјални рад у Бору, где је радила као 
руководилац до 2004. године. Од тада до 
2006. године, била је шеф Имовинско – 
правне службе и самостални стручни 
сарадник за управне послове у Општин-
ској управи у Зајечару. Као руководилац 
општих и правних послова и пуномоћник 
пред Судовима у ЈКП “Топлана” Зајечар, 
радила је од 2006. до 2008. године. Од 
2009. до 2012. године,  била је начелник 
Општинске управе у Књажевцу. Од маја 
2013. године, била је члан Привременог 
органа Града Зајечара, а затим је, у 
августу исте године, постављена на место 
помоћника градоначелника Града 
Зајечара и те послове је обављала до 
15.09.2014. године, када је поднела 
оставку на ту функцију и постављена за 
вршиоца дужности начелника Градске 
управе Града Зајечара.   
 С обзиром да именована испуњава 
све законске услове за обављање ове 
функције и да других кандидата није било, 
Градско веће Града Зајечара, донело је 
решење као у диспозитиву.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења може се пок-
ренути управни спор тужбом код Управног 
суда у Београду, у року од 30 дана од 
дана пријема решења. Тужба се предаје 
Суду непосредно или преко поште. 
 Решење доставити: именованој и 
архиви и објавити у “Службеном листу 
Града Зајечара”. 
 
 III број  02-437/14 
 У Зајечару, 13.10.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 
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   На основу члана 27. став 10. и чл. 
29. став 4. Закона о јавној својини (“Сл. 
гласник РС” бр.72/11, 88/13 и 105/14), 
члана 3. став 1. тач. 1. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (“Сл. гласник РС” бр. 
24/12), члана 3. став 3. и чл. 5. став 1. 
Одлуке о условима прибављања и 
располагања стварима у јавној својини 
Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ 
бр. 16/14), члана 59. Статута Града 
Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара“ 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и 
члана 12. Одлуке о Градском већу Града 
Зајечара ("Службени лист града“ Зајечара 
бр. 29/13 и 31/13), Градско веће Града 
Зајечара, на седници одржаној 13.10.2014. 
године, донело је  

 
З А К Љ У Ч А К 

о покретању поступка прибављања 
непокретности у јавну својину Града 
Зајечара непосредном погодбом, уз 

накнаду,  ради изградње улица 
Кривовирске и Дрварске у Зајечару 

 
I 

 
  ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК 
прибављања непокретности у јавну 
својину Града Зајечара - земљишта које је 
у приватној својини, непосредном 
погодбом, уз накнаду према процењеној 
тржишној вредности и то: 

− дела кп. бр. 7469/2 КО Зајечар, мзв. 
„Оскоруша“, њива IV класе у 
површини од 0.02, 84 ха, у 
следећим мерама и границама: 
северно у два прелома,  први 
прелом у дужини од 1,32 м и други 
прелом у дужини од 7,15 м до кп. 
бр.7476, источно у два прелома, 
први прелом у дужини од 19,81 м до 
кп. бр. 7469/3 и други прелом у 
дужини од 15,93 м до кп. бр. 7469/4 
, јужно у дужини од 8,01 м до кп.бр. 
7469/11 и западно у дужини од 
39,31 м до преосталог дела 
парцеле,  

 

− кп. бр. 7469/6 КО Зајечар, мзв. 
„Оскоруша“, неплодно земљиште, у 
површини од 0.04,20 ха, према 
листу непокретности бр.12740 КО 
Зајечар Службе за катастар 
непокретности у Зајечару, све у 
укупној површини од 0.07,04 ха. 

 
II 
 

 Сврха прибављања непокретности 
из тач. I овог Закључка у јавну својину 
Града Зајечара је регулисање имовинско 
правних односа ради изградње улица Кри-
вовирске и Дрварске у насељу „Оскору-
ша“ Зајечару и решавање проблема гра-
ђана овог дела града, којима су ове улице 
једини колско - пешачки приступ до својих 
раније изграђених објеката и парцела. 
 За подручје обухваћено кп. бр. 
7469/2 и 7469/6 КО Зајечар не постоји ва-
жећи урбанистички план нижег реда (ДУП 
или ПДР), па не постоји правни основ за 
покретање поступка утврђивања јавног 
интереса за експропријацију и за спрово-
ђење поступка експропријације, у складу 
са одредбама Закона о експропријацији.  
 Власник непокретности је сагласан 
да наведено земљиште преда у јавну 
својину Града Зајечара, уз накнаду према 
процењеној тржишној вредности непо-
кретности утврђену од стране Пореске 
управе – Филијала Зајечар,  у износу од 
206,25 дин/1 м², што за  површину од 
0.07,04 ха укупно износи 145.200.00 
динара.  
 

III 
 
   На основу овог Закључка, 
Скупштина града Зајечара донеће Одлуку 
о прибављању  непокретности у јавну сво-
јину Града Зајечара, непосредном погод-
бом, уз накнаду према процењеној тржиш-
ној вредности земљишта, сходно одред-
бама Закона о јавној својини, Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непо-
кретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда и Одлуке о условима 
прибављања и располагања непокретно-
стима у јавној својини Града Зајечара.  
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IV 
 

 Закључак доставити: Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове Градске управе 
Зајечар, Градском јавном правобраниоцу 
и власнику земљишта. 
 
 
III бр. 02 - 431/14 
У Зајечару, 13.10.2014. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р. 

    
 
 На основу члана 50. став 4. Закона 
о јавним предузећима (“Сл.гласник РС”, 
бр.119/12), члана 59. Статута Града 
Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 
1/08, 20/09 и 21/11) и члана 2. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара (“Сл.лист 
Града Зајечара”, бр.29/13 и 31/13), 
Градско веће Града Зајечара на седници 
одржаној 13.10.2014. године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању субвенције и давању 
сагласности ЈКП Градско саобраћајно 

предузеће "Зајечар" Зајечар на 
Посебан програм за коришћење 
буџетске помоћи (субвенције)  

 
I 
 

 ОДОБРАВА СЕ субвенција Јавном 
комуналном предузећу Градско 
саобраћајно предузеће "Зајечар" Зајечар, 
у износу од 2.440.000,00 динара.   
  
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Посебан програм Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће 
“Зајечар”, Зајечар за коришћење буџетске 
помоћи (субвенције), бр.15/2014 од 
13.10.2014. године.  

II 
 

 Исплата субвенције, у наведеном 
износу, извршиће се из буџета Града 
Зајечара, преко наменског рачуна, а 
користиће се за подмиривање трошкова  
утврђених у  тачки III овог Програма. 
 

III 
 

 O реализацији овог Решења 
стараће се Одељење за финансије 
Градске управе Града Зајечара. 
 

IV 
 

 Решење доставити ЈКП Градско 
саобраћајно предузеће “Зајечар” Зајечар, 
Одељењу за финансије Градске управе 
Града Зајечара и архиви. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 50. став 4. Закона о јавним 
предузећима (“Сл.гласник РС”, бр.119/12),  
прописано је да је јавно предузеће које 
користи било који облик буџетске помоћи 
(субвенције, гаранције или другу врсту 
помоћи) дужно да предложи посебан 
програм који садржи програм коришћења 
помоћи, са временски ограниченом и 
мерљивом динамиком повећања 
ефикасности и унутрашњих промена које 
ће довести јавно предузеће у позицију да 
може да послује без ових облика помоћи 
или уз њихово смањење. 
 ЈКП Градско саобраћајно 
предузеће “Зајечар” Зајечар, је Градском 
већу Града Зајечара, поднело захтев за 
буџетском помоћи (субвенцију), бр.20/14 
од 13.10.2014.године, уз који је доставило 
и Посебан програм за за коришћење 
буџетске помоћи (субвенције), бр.15/2014 
од 13.10.2014. године, ради давања 
сагласности. ЈКП Градско саобраћајно 
предузеће “Зајечар” Зајечар, основано је   
одлуком Скупштине града Зајечара на 
седници од 24.08.2013.године, а 
регистровано код Агенције за привредне 
регистре 30.10.2013.године. Од дана 
оснивања, осим основног капитала од 
10.000,00 динара, предузеће није добило 
друга новчана средства. Средства за 
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субвенционо финансирање  користила би 
се за подмиривање трошкова неопходних 
за почетак обављања делатности за коју 
је основано, 4931-градски и приградски 
превоз путника,  утврђених у  тачки III  
Посебног програма. 
 
 
 
 
 

 Имајући у виду  напред наведено, 
Градско веће града Зајечара, донело је  
решење као у диспозитиву. 
 
 III број 02-436/14 
У Зајечару, 13.10. 2013. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић,с.р. 
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