
 
 На основу  члана 7а. и 38б. Закона 
о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", 
бр. 26/01, 45/02...47/13), члана 12. став 2. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 29/13 и 
31/13), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној дана 26. 11. 2014. 
године,  донело је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА И 
ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ 
НЕПОКРЕТНОСТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ 

ЈЕ ЗА 2014. ГОД. УТВРЂЕНА 
ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ 
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ У 

НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком се утврђују 
коефицијенти за утврђивање пореза на 
имовину за непокретности обвезника који 
воде пословне књиге, које се налазе на 
територији града Зајечара, као и просечне 
цене одговарајућих непокретности на 
основу којих је за 2014. годину утврђена 
основица пореза на имовину за 
непокретности обвезника који не води 
пословне књиге и то у првој зони која је 
Одлуком о одређивању зона на 
територији града Зајечара за утврђивање 
пореза на имовину ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 44/13), утврђена као 
најопремљенија зона. 
 

Члан 2. 
 

 На територији Града Зајечара 
одређено је четири зона за утврђивање 
пореза на имовину и то: прва, друга, 
трећа и четврта зона, с тим што је прва 
зона (I зона) утврђена као 
најопремљенија. 
 

 На територији Града Зајечара, 
утврђују се следећи коефицијенти по 
зонама: 
 
1) за непокретности у првој зони (I зона), 

као најопремљенијој - 1,00 
2) за непокретности у другој зони (II 

зона), која је гранична најопрем-
љенијој зони на територији града - 
0,80 

3) за непокретности у трећој зони (III 
зона), остале зоне на територији града 
- 0,60 

4) за непокретности у четвртој зони (IV 
зона), која има карактер сеоских 
насеља - 0,40 

 
Члан 3. 

 
  ППррооссееччннее  ццееннее  ооддггоовваарраајјуућћиихх  ннееппоо--
ккррееттннооссттии  ннаа  ооссннооввуу  ккоојјиихх  јјее  ззаа  22001144..  ггооддии--
ннуу  ууттввррђђееннаа  ооссннооввииццаа  ппооррееззаа  ннаа  ииммооввииннуу  
ззаа  ннееппооккррееттннооссттии  ооббввееззннииккаа  ккоојјии  ннее  ввооддее  
ппооссллооввннее  ккњњииггее  уу  ззооннии  II  ккоојјаа  јјее  ууттввррђђееннаа  
ккааоо  ннаајјооппррееммљљеенниијјаа  ззооннаа  ииззннооссее::  
 
11))  ззооннаа  II    

ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --    ггрраађђееввииннссккоо  
ззееммљљиишшттее                                      
ппррооссееччннаа  ццееннаа  11..334422,,9922  ддиинн//мм22  
  

22))  ззооннаа  II  
ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --    
ппоољљооппрриивврреедднноо  ззееммљљиишшттее                                      
ппррооссееччннаа  ццееннаа  111166,,1122  ддиинн//мм22  
  

33))  ззооннаа  II  
ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --    шшууммссккоо  
ззееммљљиишшттее                                      
ппррооссееччннаа  ццееннаа  111166,,1122  ддиинн//мм22  
  

44))  ззооннаа  II  
ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --    ссттааннооввии                                      
ппррооссееччннаа  ццееннаа  5533..224477,,4499  ддиинн//мм22  
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55))  ззооннаа  II  

ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --    ккуућћее  ззаа  
ссттаанноовваањњее                                  
ппррооссееччннаа  ццееннаа  3322..776688,,7700  ддиинн//мм22  

66))  ззооннаа  II  
ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --  ппооссллооввннее  
ззггррааддее  ии  ддррууггии  ((ннааддззееммннии  ии  
ппооддззееммннии))  ггрраађђееввииннссккии  ооббјјееккттии  ккоојјии  
ссллуужжее  ззаа  ооббааввљљаањњее  ддееллааттннооссттии                                  
ппррооссееччннаа  ццееннаа  8899..665566,,8899  ддиинн//мм22  
  

77))  ззооннаа  II  
ггррууппаа  ннееппооккррееттннооссттии  --    ггаарраажжее  ии  
ггаарраажжннаа  ммеессттаа                              
ппррооссееччннаа  ццееннаа  77..443322,,1144  ддиинн//мм22  

 
 
 
 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука се објављује и на 
интернет страни званичне презентације 
Града Зајечара. 
 

Члан 5.  
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара", а примењиваће се 
од 01. јануара 2015. год. 
 
III броj 011-169/14  
У Зајечару, 26. 11. 2014. године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Велимир Огњеновић,с.р. 
 

  
 

 На основу члана 6. става 5. - 8. и 
члана 7а. Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 26/01, 45/02...47/13), 
члана 12. став 2. Одлуке о Градском већу 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 29/13 и 31/13), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној дана 26. 
11. 2014. године, донело је 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА 

КВАДРАТНОГ МЕТРА  НЕПОКРЕТНОСТИ 
ПО ЗОНАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА 

НА ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОД. 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком се утврђују 
просечне цене квадратног метра 
непокретности по зонама за утврђивање 
пореза на имовину за 2015. год. на 
територији Града Зајечара. 

 
Члан 2. 

 
 На територији Града Зајечара је 
одређено четири зона за утврђивање 
пореза  на имовину, у зависности од 
комуналне опремљености, опремљености 
јавним објектима и саобраћајној 
повезаности са централним деловима 
града и то: прва (I) зона, друга (II) зона, 
трећа (III) зона и четврта (IV) зона, с тим 
што је прва зона (I зона) одређена као 
најопремљенија. 
 Просечне цене квадратног метра 
непокретности за утврђивање пореза на 
имовину за 2015. год. на територији Града 
Зајечара износе: 
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групе непокретности 

I зона - 
најопремље-
нија зона 

II зона III зона IV зона 

1. грађевинско земљиште 434,96 дин/м2 204,33 
дин/м2 

204,33 
дин/м2 

/ 

2. пољопривредно земљиште 
/ 

95,64 
дин/м2 

95,64 
дин/м2 

13,95 
дин/м2 

3. шумско земљиште 
/ / 

12,43 
дин/м2 

12,43 
дин/м2 

4. станови 54.193,28 
дин/м2 

42.295,79 
дин/м2 

42.295,79 
дин/м2 

/ 
 

5. куће за становање 32.361,51 
дин/м2 

23.057,37 
дин/м2 

19.493,08 
дин/м2 

15.928,79 
дин/м2 

6. пословне зграде и други 
(надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе 
за обављање делатности 

70.490,70 
дин/м2 

70.490,70 
дин/м2 

/ / 

7. гараже и гаражна места 8.640,78 
дин/м2 

8.640,78 
дин/м2 

/ / 

 
Члан 3. 

 
 Основица пореза на имовину 
обвезника који не води пословне књиге за  
непокретности у зони у којој није било 
промета (за које није утврђена просечна 
цена квадратног метра непокретности у 
зони у члану 2. ставу 2.) једнака је 
основици пореза на имовину те, односно 
одговарајуће непокретности у тој зони 
обвезника који не води пословне књиге 
која је била утврђена за 2014. годину. 

 
Члан 4.  

 
 Ова одлука  се објављује и на 
интернет страни званичне презентације 
Града Зајечара. 

Члан 5.  
 

 Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара", а примењиваће се 
од 01. јануара 2015. године. 
 
 
III броj 011-168/14                                                                  
У Зајечару, 26. 11. 2014. године 
          
                                                                                               

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Велимир Огњеновић,с.р.
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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 26.11.2014. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У  
измени Одлуке о потреби службеног 
путовања председника Скупштине 
Града Зајечара, III бр. 011-166 /14 од 

25.11.2014. године  
 

Члан 1. 
 
  У Одлуци о потреби службеног 
путовања председника Скупштине Града 
Зајечара, III бр. 011-166 /14 од 25.11.2014. 
године , члан 1. мења се и гласи: 
 
 “Саша Мирковић, председник 
Скупштине Града Зајечара, упућује се на 
службено путовање у Беч, Аустрија, ради 
састанка са потенцијалним инвестито-
рима заинтересованим за улагање у Град 
Зајечар. 
   Службено путовање трајаће од 
25.11. до 29.11.2014. године. 
  За службено путовање користиће 
сопствено возило марке “MERCEDES 
S350” рег. ознаке BG 808 WĆ.” 
  

Члан 2. 
 

 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 

III бр. 011-167 /14 
 У Зајечару, 26.11.2014. 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 25.11.2014. 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 
26.11. до 29.11.2014. године. 
  За службено путовање користиће 
сопствено возило марке “MERCEDES 
S350” рег. ознаке BG 808 WĆ. 
  

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. 011-166 /14 
 У Зајечару, 25.11.2014. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Др Мирко Николић,с.р. 
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            На основу члана 22. став 6. и став 
10. Закона о јавној својини (“Сл. гласник 
РС” бр. 72/11 88/13 и 105/14), члана 3. и 
члана 5. Одлуке о давању у закуп 
пословних просторија Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 
22/14 и 44/14), 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 
26.11. 2014. године, донело је  
 

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности Градоначелнику 
Града Зајечара за давање пословних 

просторија у закуп Управи за 
извршење кривичних санкција 

Министарства правде РС - Окружном 
затвору у Зајечару  

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 
Градоначелнику Града Зајечара, за 
доношење одлуке и закључење уговора о 
давању у закуп пословних просторија у 
пословном објекту Дома културе у 
Котлујевцу, у јавној својини Града 
Зајечара, Управи за извршење кривичних 
санкција Министарства правде РС - 
Окружном затвору у Зајечару, 
непосредном погодбом, на период од 3 
године, без накнаде, ради обављања 
делатности на спровођењу система 
алтернативних санкција, у складу са 
Меморандумом о сарадњи између 
Министарства правде и државне управе 
РС и Града Зајечара бр. 30-1 од 
22.01.2014. године. 
 

II  
 
 Предмет давања у закуп Управи за 
извршење кривичних санкција 
Министарства правде РС - Окружном 
затвору у Зајечару, су: 

 - пословне просторије (канцеларија 
бр.13 у површини од 18,86 м² и 
канцеларија бр.14 у површини од 19,23 м², 
у укупној површини од 38,09 м²), на 
спратном делу пословног објекта -  зграде 
Дома културе у Котлујевцу, на кп. бр. 
5514/13 КО Зајечар, у ул. Добривоја 
Радосављевића Бобија бб у Зајечару.   
 Закупац има право да пословне 
просторије из претходног става користи на 
период од 3 године, без накнаде, за 
намене из тач. I овог Закључка, са 
могућношћу продужења, уз извршавање 
законских и других обавеза. 
 

III           
  
 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
Града Зајечара, Велимир Огњеновић, да 
донесе Решење о давању у закуп 
пословних просторија Управи за 
извршење кривичних санкција 
Министарства правде РС - Окружном 
затвору у Зајечару, на период од 3 године, 
без накнаде и да у име Града Зајечара  
закључи са закупцем Уговор о давању 
пословних просторија у закуп, којим ће се 
ближе регулисати међусобна права и 
обавезе. 
 

IV   
 
 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ 
Градоначелнику Града Зајечара, за 
доношење решења о престанку права 
коришћења пословних просторија – 
канцеларија бр.13. и бр.14 у пословном 
објекту - згради Дома културе у 
Котлујевцу, кориснику ЈКП Градско 
саобраћајно предузеће "Зајечар“ Зајечар.  
 

V   
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
Града Зајечара, Велимир Огњеновић, да  
донесе решење о престанку права 
коришћења наведених пословних 
просторија  кориснику ЈКП Градско 
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саобраћајно предузеће "Зајечар“ Зајечар, 
по Решењу II бр. 463-41 од 04.10.2013. 
године и да са корисником закључи Анекс 
Уговора II бр. 463-42 од 04.10.2013. 
године.  
 

VI 
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
III бр. 02 – 462/14 
У Зајечару, 26.11.2014. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р.  

    
 
 На основу члана 59. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број  
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и члана 
2. Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", број  29/13 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 25.11.2014. године, 
донело је 
  
 

З А К Љ У Ч А К  
   о давању сагласности за упис и 
школовање ученика у подручје 

електротехнике у Техничкој школи у 
Зајечару 

 
 

 Градско веће Града Зајечара 
сагласно је да се у Техничкој школи у 
Зајечару, уписују ученици ради 
четворогодишњег школовања за 
образовне профиле: техничар 
мехатронике (1 одељење, 30 ученика) и 
електротехничар за електронику на 
возилима (1 одељење, 30 ученика). 
 
 

 Закључак објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Техничка школа у Зајечару, 
обратила се Граду Зајечару захтевом број 
01/611-1190 од 04.11.2014. године, за 
давање сагласности за верификацију 
образовног профила техничар 
мехатронике и електротехничар за 
електронику на возилима. У захтеву је 
наведено да је Техничка школа, Решењем 
Министарства просвете из 2008. и 2009. 
године верификована за наведене 
образовне профиле-оглед, а да је 2013. 
године надлежни министар донео Одлуку 
о превођењу ова два образовна профила 
у редован систем средњег стручног 
образовања, као и да су од школске 
2014/2015 године за те образовне 
профиле донети нови наставни планови и 
програми. 
 Да би Техничка школа доставила 
Министарству просвете, науке и 
технолошког развоја захтев за поновну 
верификацију наведених образовних 
профила у редован систем образовања, 
потребно је да локална самоуправа, Град 
Зајечар, да сагласност за школовање 
ученика у подручје електротехнике за 
образовне профиле техничар 
мехатронике (1 одељење, 30 ученика) и 
електротехничар за електронику на 
возилима (1 одељење, 30 ученика). 
 На основу напред наведеног, 
Градско веће Града Зајечара је донело 
закључак, као у диспозитиву. 
 
 Закључак доставити: Техничкој 
школи у Зајечару и архиви. 
 
 
III број 02- 461/14 
У Зајечару, 25.11.2014. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 
Др Мирко Николић,с.р. 
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