На основу члана 43. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број: 9/02,
87/02, 61/05, 66/05, 101/05 и 85/06), члана 32.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број: 129/07), члана 39. став 1. тачка 2.
Статута града Зајечара („Сл. Лист града Зајечара” број 1/2008), Скупштина Града Зајечара,
на седници одржаној дана 23. 09. 2008. године,
донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2008. ГОДИНУ

динара;
- Облик прихода 742372 – Приходи индиректних корисника, износ од 114.389.585,00
динара замењује се износом од 115.198.585,00
динара,
- Облик прихода 771111 – Меморандумске
ставке за рефундацију расхода, износ од 0,00
динара замењује се износом од 2.100.000,00
динара;
- Облик прихода 921951 – Примања од
продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа општина, износ од 9.660.000,00
динара замењује се износом од 16.501.000,00
динара;
Члан 3.

Члан 1.
У члану 2. Одлуке о буџету Општине
Зајечар за 2008. годину - Општи део буџета,
укупна примања, износ од 1.139.140.340,00 динара замењује се износом од 1.153.690.340,00
динара.
Укупни издаци буџета, износ од
1.139.140.340,00 динара замењује се износом од
1.153.690.340,00 динара.
У члану 5. Одлуке о буџету Општине Зајечар
за 2008. годину - Посебан део буџета, приходи
из изворних активности корисника средстава
буџета износ од 114.389.585,00 динара замењује
се износом од 115.198.585,00 динара.
Повећање ових прихода у износу од
809.000,00 динара распоређују се на новог
корисника Регионално позориште Тимочке
Крајине “Зоран Радмиловић”
Члан 2.
У члану 4. План прихода буџета општине
Зајечар, врше се следеће измене:
- Облик прихода 711111 – Порез на зараде,
износ од 253.869.000,00 динара, замењује се износом од 257.869.000,00 динара;
- Облик прихода 713311 – Порез на наслеђе
и поклоне, износ од 852.000,00 динара, замењује
се износом од 1.461.000,00 динара;
- Облик прихода 745151 – Остали приходи
у корист нивоа општина, износ од 14.288.000,00
динара замењује се износом од 15.288.000,00

У члану 5; Посебни део буџета, врше се
следеће измене:
У разделу 1 - Скупштина града, врше се
следеће измене:
1. Апропријација 1/0, конто 411000 – Плата
бруто 1, функционална класификација 110, износ од 865.000,00 динара замењује се износом
од 2.299.000,00 динара.
2. Апропријација 2/0, конто 412000 – Доприноси на терет послодавца, функционална
класификација 110, износ од 155.000,00 динара
замењује се износом од 412.000,00 динара.
3. Апропријација 5/0, конто 417000 –
Трошкови одборника и одборничких група,
функционална класификација 110, износ од
1.860.000,00 динара замењује се износом од
3.260.000,00 динара.
4. Апропријација 6/0, конто 426000 –
Материјал за изборе, функционална класификација 110, износ од 500.000,00 динара замењује
се износом од 72.500,00 динар.
У разделу 3; глава 3.01 – Градска управа,
врше се следеће измене:
1. Апропријација 18/0, конто 421000 – Стални трошкови, функционална класификација
130, износ од 18.000.000,00 динара замењује се
износом од 21.000.000,00 динара.
2. Апропријација 23/0, конто 425000 - Текуће
поправке и одржавање опреме, функционална
класификација 130, износ од 2.500.000,00 дина-
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ра, замењује се износом од 4.500.000,00 динара.
3. Апропријација 25/0, конто 441000 – Отплата домаћих камата, функционална класификација 130, износ од 10.000.000,00 динара,
замењује се износом од 12.320.000,00 динара.
4. Апропријација 27/0, конто 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова,
функционална класификација 130, износ од
6.000.000,00 динара, замењује се износом од
4.000.000,00 динара.
5. Апропријација 30/0, конто 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима,
функционална класификација 130, износ од
10.600.000,00 динара, замењује се износом од
10.050.000,00 динара.
У разделу 3; глава 3.02 – Градско јавно
правобранилаштво, врше се следеће измене:
1. Апропријација 31/0, конто 411000 – Плата бруто 1, функционална класификација 111,
износ од 1.759.000,00 динара замењује се износом од 1.921.000,00 динара.
2. Апропријација 32/0, конто 412000 – Доприноси на терет послодавца, функционална
класификација 111, износ од 315.000,00 динара
замењује се износом од 345.000,00 динара.
У разделу 3; глава 3.06 – Народни музеј,
врше се следеће измене:
1. Апропријација 54/0, конто 421000 –
Стални трошкови, функционална класификација 820, износ од 665.000,00 динара, замењује
се износом од 965.000,00 динара.
2. Апропријација 59/0, конто 426000 –
Материјал, функционална класификација 820,
износ од 806.000,00 динара, замењује се износом од 506.000,00 динара.
У разделу 3; глава 3.07 – Позориште „Зоран Радмиловић” - у ликвидацији, врше се
следеће измене:
1. Апропријација 63/0, конто 411000 – Плата бруто 1, функционална класификација 820,
износ од 16.197.000,00 динара замењује се износом од 15.082.000,00 динара.
2. Апропријација 64/0, конто 412000 – Доприноси на терет послодавца, функционална
класификација 820, износ од 2.851.000,00 динара замењује се износом од 2.690.000,00 динара.
3. Апропријација 65/0, конто 414000 – Социјална давања запосленима, функционална
класификација 820, износ од 5.000.000,00 динара, замењује се износом од 0,00 динара.
У разделу 3; уводи се нова глава 3.07/1
– Регионално позориште Тимочке Крајине
„Зоран Радмиловић”:
1. Уводи се нова апропријација 63/1, конто
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411000 - Плата бруто 1, функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 3.536.000,00 динара,
2. Уводи се нова апропријација 64/1, конто 412000 - Доприноси на терет послодавца,
функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 808.000,00 динара,
3. Уводи се нова апропријација 65/1, конто
421000 – Стални трошкови, функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 539.000,00 динара,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 34.000,00
динара,
4. Уводи се нова апропријација 66/1, конто
422000 – Трошкови путовања, функционална
класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 43.000,00 динара,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 20.000,00
динара,
5. Уводи се нова апропријација 67/1, конто
423000 – Услуге по уговору, функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 2.565.000,00 динара,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 520.000,00
динара,
6. Уводи се нова апропријација 68/1, конто
424000 – Специјализоване услуге, функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 200.000,00 динара,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 100.000,00
динара,
7. Уводи се нова апропријација 69/1, конто
425000 – Текуће поправке и одржавање, функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 485.000,00 динара,
8. Уводи се нова апропријација 70/1, конто
426000 – Материјал, функционална класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,
у износу од 590.000,00 динара,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 35.000,00
динара,
9. Уводи се нова апропријација 71/1, конто 512000 – Машине и опрема, функционална
класификација 820,
- извор финансирања 01 - приход из буџета,

23. SEPTEMBAR 2008.

SLU@BENI LIST

у износу од 100.000,00 динара,
10. Уводи се нова апропријација 72/1, конто
523000 – Залихе робе за даљу продају, функционална класификација 820,
- извор финансирања 04 – сопствени приходи буџетских корисника, у износу од 100.000,00
динара.
У разделу 3; глава 3.08 – Историјски архив, врше се следеће измене:
1. Апропријација 77/0, конто 411000 – Плата бруто 1, функционална класификација 820,
износ од 7.053.000,00 динара замењује се износом од 7.464.000,00 динара.
2. Апропријација 78/0, конто 412000 – Доприноси на терет послодавца, функционална
класификација 820, износ од 1.263.000,00 динара замењује се износом од 1.336.000,00 динара.
3. Апропријација 79/0, конто 414000 – Социјална давања запосленима, функционална
класификација 820, износ од 135.000,00 динара, замењује се износом од 0,00 динара.
4. Апропријација 81/0, конто 421000 –
Стални трошкови, функционална класификација 820, износ од 138.000,00 динара, замењује
се износом од 273.000,00 динара.
5. Апропријација 82/0, конто 422000
– Трошкови путовања, функционална класификација 820, износ од 100.000,00 динара,
замењује се износом од 50.000,00 динара.
6. Апропријација 84/0, конто 424000 –
Специјализоване услуге, функционална класификација 820, износ од 56.000,00 динара,
замењује се износом од 106.000,00 динара.
У разделу 3; глава 3.09 - Матична библиотека, врше се следеће измене:
1. Апропријација 87/0, конто 411000 – Плата бруто 1, функционална класификација 820,
износ од 11.450.000,00 динара замењује се износом од 11.788.000,00 динара.
2. Апропријација 88/0, конто 412000 – Доприноси на терет послодавца, функционална
класификација 820, износ од 2.050.000,00 динара замењује се износом од 2.111.000,00 динара.
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износ од 4.100.000,00 динара, замењује се износом од 4.200.000,00 динара.
У разделу 3; глава 3.13 – ЈП „Тимочка
Крајина”, врше се следеће измене:
1. Апропријација 142/0, конто 421000 –
Стални трошкови, функционална класификација 620, износ од 1.650.000,00 динара, замењује
се износом од 2.800.000,00 динара.
2. Апропријација 147/0, конто 426000 –
Материјал, функционална класификација 620,
износ од 5.000.000,00 динара, замењује се износом од 11.800.000,00 динара.
3. Апропријација 151/0, конто 511000
– Зграде и грађевински објекти, функционална класификација 620, износ од 5.500.000,00
динара, замењује се износом од 2.500.000,00
динара.
4. Апропријација 152/0, конто 511000
– Отворени спортски терени и рекреациони
објекти, функционална класификација 620, износ од 25.000.000,00 динара, замењује се износом од 30.000.000,00 динара.
5. Апропријација 153/0, конто 512000 –
Машине и опрема, функционална класификација 620, износ од 5.000.000,00 динара, замењује
се износом од 3.050.000,00 динара.
6. Апропријација 154/0, конто 512000 –
Административна опрема, функционална класификација 620, износ од 2.350.000,00 динара,
замењује се износом од 350.000,00 динара.
7. Апропријација 155/0, конто 512000 –
Опрема за спорт, функционална класификација
620, износ од 9.000.000,00 динара, замењује се
износом од 3.000.000,00 динара.
У разделу 3; глава 3.14 - Туристичка организација, врше се следеће измене:
1. Апропријација 159/0, конто 423000 - Услуге по уговору, функционална класификација
473, износ од 11.300.000,00 динара, замењује се
износом од 11.660.000,00 динара.
2. Апропријација 161/0, конто 425000 –
Текуће поправке и одржавање, функционална
класификација 473, износ од 168.000,00 динара,
замењује се износом од 358.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.10 – Спортско рекреациони центар „Краљевица”, врше се следеће
измене:
1. Апропријација 113/0, конто 512000 –
Машине и опрема, функционална класификација 810, износ од 460.000,00 динара, замењује
се износом од 2.360.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.15 - Месне заједнице,
врше се следеће измене:
1. Апропријација 167/0, конто 426000 –
Материјал, функционална класификација 160,
износ од 170.000,00 динара, замењује се износом од 270.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.12 – Дирекција за изградњу, врше се следеће измене:
1. Апропријација 128/0, конто 426000 –
Материјал, функционална класификација 620,

У разделу 5; Средства за остале потребе,
врше се следеће измене:
1. Апропријација 180/0, конто 472000 –
Учешће у побољшању животних услова учесни-
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ка рата, функционална класификација 020, износ од 591.000,00 динара, замењује се износом
од 952.500,00 динара.
2. Апропријација 184/0, конто 481000
– Општинска фондација “Зоран Радмиловић”,
функционална класификација 110, износ од
1.200.000,00 динара, замењује се износом од
2.200.000,00 динара.
3. Апропријација 187/0, конто 481000
– Општинска организација Црвеног крста,
функционална класификација 112, износ од
1.563.281,50 динара , замењује се износом од
3.063.281,50 динара.“
4. Апропријација 189/0, конто 451000
– Субвенције за пољопривреду, функционална
класификација 420, износ од 8.000.000,00 динара, замењује се износом од 0,00 динара.
5. Апропријација 190/0, конто 426000
– Средства за заштиту биља, функционална
класификација 540, износ од 510.000,00 динара,
замењује се износом од 950.000,00 динара.
6. Апропријација 194/0, конто 481000 – Физичка култура - клубови, функционална класификација 810, износ од 48.000.000,00 динара,
замењује се износом од 50.500.000,00 динара.
7. Апропријација 195/0, конто 481000 – Културно просветна заједница, функционална класификација 820, износ од 25.713.000,00 динара,
замењује се износом од 26.713.000,00 динара.
8. Апропријација 196/0, конто 481000 –
Дом омладине, функционална класификација
820, износ од 22.465.000,00 динара, замењује се
износом од 24.465.000,00 динара.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења
и биће објављена у „Службеном листу града
Зајечара“.
I број: 400 - 18
У Зајечару, 23. 09. 2008.година
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ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ СА ПОЧЕТНИМ
ЛИКВИДАЦИОНИМ БИЛАНСОМ СТАЊА НА
ДАН 22. 07. 2008. год.

поднетог од ликвидационог управника Позоришта „Зоран Радмиловић” у ликвидацији
1. УСВАЈА СЕ ИЗВЕШТАЈ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ СА
ПОЧЕТНИМ ЛИКВИДАЦИОНИМ БИЛАНСОМ СТАЊА НА ДАН 22. 07. 2008. год. бр.
130/08 од 09. 09. 2008. године, поднетог од ликвидационог управника.
2. Усваја се почетни ликвидациони биланс
стања на дан 22. 07. 2008. год. са:
- укупном активом од 15.166.000 динара
(15.166. хиљада динара)
- укупном пасивом од 15.166.000 динара
(15.166. хиљада динара)
- обавезама од 8.929.000 динара (8.929.
хиљада динара)
3. Саставни део ове Одлуке је Извештај о
покретању поступка ликвидације са почетним
ликвидационим билансом стања на дан 22. 07.
2008. год.
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара”.
I Број 011- 24
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 357. Закона о привредним
друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 125/2004),
Скупштина Града Зајечара, као оснивач Позоришта „Зоран Радмиловић” Зајечар, које је сада
у ликвидацији, на седници одржаној 23.09.2008.
године, доноси

На основу члана 4. и члана 13. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС”, број 42/91, 71/94,
79/05 и 81/05) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута
града Зајечара („Службени лист града Зајечара”,
број 1/08), Скупштина града Зајечара на седници
одржаној 23.09.2008. године, донeла је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ
КРАЈИНЕ „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ

23. SEPTEMBAR 2008.
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Члан 1.
Град Зајечар (у даљем тексту: Оснивач),
оснива установу културе Позориште Тимочке
крајине „Зоран Радмиловић” у Зајечару (у
даљем тексту: Позориште), ради задовољавања
потреба из области културе грађана града
Зајечара и грађана Тимочке Крајине.
Општине са подручја Тимочке крајине
могу накнадно да приступе Позоришту, а њихова међусобна права, обавезе и одговорности
у вези ове Установе, регулисаће се посебним
уговором са Оснивачем.
Члан 2.
Назив Позоришта је: Позориште Тимочке
крајине „Зоран Радмиловић” у Зајечару.
Седиште Позоришта је у Зајечару, у улици
Тимочке буне број 16.
Члан 3.
Позориште не може променити
седиште без сагласности Оснивача.

назив и
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Члан 6.
Позориште може да обавља и друге делатности са циљем да рационално искоришћава
средства и капацитетe са којима располаже, као
и да обезбеђује допунска финансијска средства
за своје пословање и то:
- остале услуге рекламе и пропаганде
(организовање посебних приредби и културно-уметничких садржаја за пoтребе
спонзора поједних позоришних предства,
односно премијера, организовање изложби,
маркетиншки послови - шифра 74402);
- издавање одговарајућих публикација из
области музичко-сценске делатности (шифра
92400);
- продаја књига (шифра 52470);
- продаја музичких CD-а, радио и видео
касета (шифра 52450);
- барови ( шифра 55400);
- остале непоменуте услуге, које су у функцији музичко-сценске делатности (шифра
93050).
Вршењем делатности из става 1. овог члана,
не сме се угрозити или запоставити обављање
послова из основне делатности, утврђених у
претходном члану ове Одлуке.

Члан 4.
Члан 7
Позориште послује у складу са законом и
уписује се у судски регистар.
Позориште има својство правног лица
са правима, обавезама и одговорностима
утврђеним законом, овом Одлуком и Статутом.
Члан 5.
Основна делатност Позоришта је:
- музичко-сценска делатност
(шифра
63300).
Позориште обавља и друге послове који су
у функцији остваривања и унапређења основне
делатности, као што су:
организовање
музичко-сценских
представа и приредби других установа овакве
врсте, удружења естрадних и других уметника,
аматерских група, као и поједних уметника,
као и организовање пригодних приредби за
грађане, децу и омладину;
- пружање стручне помоћи аматерским музичко-сценским групама, културноуметничким друштвима, секцијама и талентованим појединцима;
- занатске обраде декора, костима и слични
занатски послови који су у функцији музичкосценске делатности.

Позориште не може да мења своју делатност без сагласности Оснивача.
Члан 8.
Средства за оснивање и почетак рада Позоришта обезбеђује оснивач, у складу са законом.
Члан 9.
Позориште средства за рад и програмску
активност обезбеђује из:
- буџетa града Зајечара
- буџета општина које приступе Позоришту, сходно Уговору;
- прихода остварених из сопствених делатности;
- донација, прилога и спонзорства домаћих
и страних правних и физичких лица;
- других извора, у складу са законом.
Средства из става 1. овог члана користе се
у складу са законом, овом Oдлуком, Статутом,
програмом рада и финансијским планом Позоришта.
Члан 10.
Органи Позоришта су: управник, Управни
одбор и Надзорни одбор.
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Члан 11.
Управник Позоришта (који има сва права и
обавезе директора установе) организује и руководи радом Позоришта, заступа Позориште
и одговоран је за законитост рада и пословања
Позоришта.
У остваривању обавеза из става 1. овог
члана, управник предлаже пословну политику, план и програм рада и предузима мере за
њихово спровођење, извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, одлучује о правима
и обавезама запослених, подноси извештај о
раду Управном одбору и врши друге послове
утврђене законом, овом Oдлуком и Статутом
Позоришта.
Управника Позоришта именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године.
Члан 12.
Управник Позоришта за свој рад одговара
Оснивачу и Управном одбору.

23. SEPTEMBAR 2008.

делатности Позоришта и један из реда запослених у Позоришту.
Општина која приступи Позоришту има
право на једног члана у Надзорном одбору.
Надзорни одбор Позоришта именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године.
Члан 16.
Надзорни одбор Позоришта:
- врши надзор над законитошћу рада Позоришта,
- врши надзор над коришћењем материјалних средстава,
- прегледа годишњи извештај и завршни
рачун,
- контролише уредност пословне документације и њено вођење у складу са законом,
- обавештава оснивача Позоришта о
евентуалним пропустима у раду Позоришта и
Управног одбора,
- врши друге послове утврђене законом,
овом Oдлуком и Статутом Позоришта.

Члан 13.
Члан 17.
Управни одбор Позоришта има 7 чланова.
У Управни одбор именују се 5 чланова из
састава стручњака и познавалаца делатности Позоришта, представници Оснивача и
општине која приступи Позоришту и 2 члана
из реда запослених у Позоришту.
Општина која приступи Позоришту има
право на једног члана у Управном одбору.
Управни одбор Позоришта именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године.

Оснивач има право да управнику и Управном одбору Позоришта предлаже мере ради
несметаног функционисања Позоришта и
обављања делатности за које је основано, да
осим редовног годишњег извештаја, тражи
подношење и других извештаја који се односе
на рад и пословање Позоришта, да предузима друге мере којима се обезбеђују услови за
обављање делатности и да врши контролу пословања Позоришта.

Члан 14.
Члан 18.
Управни одбор Позоришта:
- доноси Статут Позоришта и друге опште
и појединачне акте, предвиђене законом и Статутом, уз сагласност Оснивача,
- доноси годишњи програм рада Позоришта,
- усваја извештај о пословању и завршни
рачун,
- одлучује о коришћењу средстава у складу
са законом,
- врши друге послове утврђене законом,
овом Oдлуком и Статутом Позоришта.
Члан 15.
Надзорни одбор Позоришта има 5 чланова.
У Надзорни одбор именују се 4 члана из
редова финансијских стручњака и познавалаца

Позориште је дужно да подноси Оснивачу
годишњи извештај о раду и остваривању делатности, а по потреби и друге извештаје о раду
и пословању и да тражи претходну сагласност
Оснивача за промену назива и седишта или
проширење делатности Позоришта.
Члан 19.
До именовања управника, послове управника ће обављати и вршити његова овлашћења,
вршилац дужности управника, Владимир Ђуричић.
ВД управник може обављати ту функцију
најдуже једну годину.
Овлашћује се Владимир Ђуричић, као
вршилац дужности управника, да предузима
све радње у вези са уписом Позоришта у судски
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23. SEPTEMBAR 2008.
регистар.
Члан 20.

Обавезује се Управни одбор Позоришта да
у року од 30 дана од дана именовања, донесе
Статут Позоришта, а у року од 60 дана од дана
оснивања донесе остале опште акте, у складу са
законом.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара”.
I Број 011 - 25
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса „Сл. гласник РС’’, бр. 25/00,
25/02, 107/05 и 108/05), члана 348. Закона о
привредним друштвима („Сл. гласник РС’’ бр.
125/04) и члана 39. став 1. тачка 30. Статута
града Зајечара („Службени лист града Зајечара”,
број 1/08), а у вези члана 1. Решења о поверавању обављања комуналне делатности Акционарском друштву „Топлификација МоравиаЗајечар“ („Сл. лист општине Зајечар бр. 1/07),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008. године, донeла је

ОДЛУКУ
О ЛИКВИДАЦИЈИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ЗАЈЕЧАР

Члан 1.
Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топлотне енергије „ТОПЛАНА’’,
са седиштем у Зајечару, ул. Генерала Гамбете
бб, матични број: 07311281 (у даљем тексту:
ликвидациони субјект), престаје да постоји по
спровођењу ликвидације, и то под следећим
условима:
1. Ликвидација се спроводи вансудски
преко ликвидационог управника.
2. За ликвидационог управника именује се
Драган Динић, дипл. економиста из Зајечара,
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ул. Војводе Путника бр. 9.
3. Даном ступања на снагу ове Одлуке
престају да постоје сви органи ликвидационог субјекта и сва њихова овлашћења прелазе
на ликвидационог управника, укључујући и
овлашћење за заступање.
4. Овлашћује се Градоначелник града
Зајечара, да у име Града и ликвидационог
субјекта закључи уговор са ликвидационим
управником, којим ће се уредити дужности и
права ликвидационог управника, ликвидационог субјекта и Града у послу ликвидације.
5. Овлашћује се Градоначелник града
Зајечара или лице које он овласти, да у року од
три дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке,
уведе ликвидационог управника у посао, тако
што ће га, након потписаног уговора о делу:
- представити запосленима у ликвидационом субјекту,
- дати му кључеве од просторија и печат
ликвидационог субјекта,
- задужити једног запосленог да му покаже све пословне књиге и друге исправе ликвидационог субјекта, као и сву његову имовину,
како покретну тако и непокретну,
- дати примерак ове Одлуке, исправе потребне за регистрацију покретања ликвидације
и депоновање потписа ликвидационог управника у Регистру привредних субјеката,
- пренети одређени износ средстава на
рачун ликвидационог субјекта, ако је празан,
нужан за отпочињање ликвидације и обавестити банке о покретању ликвидације и о имену
ликвидационог управника,
- предузети остале радње којима се омогућава отпочињање ликвидације.
6. Овлашћује се Градоначелник града
Зајечара или лице које он овласти, да током
ликвидације пружа сву потребну помоћ ликвидационом управнику, како би се ликвидациони поступак окончао што пре и уз што мање
трошкова.
7. Ликвидациони управник се задужује и
овлашћује да измени браве на улазним вратима
пословних просторија ликвидационог субјекта,
одмах по увођењу у посао, како би спречио улазак у њих неовлашћеним лицима, којима је до
тада улаз био слободан.
8. Осмог дана од дана доношења решења
о регистрацији покретања поступка ликвидације од стране Агенције за привредне регистре
престаје радни однос свим запосленима у ликвидационом субјекту.
Ликвидациони управник може задржати
на раду највише 4 запослена, чији рад буде сматрао потребним у току поступка ликвидације
9. Обавезује се Град Зајечар да, по Закону
о јавним предузећима и обављању делатности
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од општег интереса, као оснивач ликвидационог субјекта измири све његове дугове, који се
не измире из прихода и имовине ликвидационог субјекта, с тим да по окончању ликвидације
сва средства ликвидационог субјекта припадну
Граду Зајечару, као оснивачу, и да се у његову
корист укњиже у евиденцији непокретности.
10. За спровођење поступка ликвидације
ЈКП „Топлана“ Зајечар средства ће се обезбедити Одлуком о допунском буџету општине
Зајечар за 2008. годину - за измирење постојећих дугова ликвидационог субјекта и за
пословање ликвидационог субјекта током
ликвидације, таксе за упис у регистар, накнаде
за оглашавање, накнаде ликвидационом управнику, плате запослених задржаних на раду,
трошкови парничења ликвидациног субјекта
са његовим дужницима и повериоцима и други
нужни и корисни трошкови.
11. Даном ступања на снагу ове Одлуке,
плате запосленима којима ликвидациони
управник не уручи писмени отказ, до давања
отказа своде се на законски минимум, који ће
бити покривен из буџета Града Зајечара за 2008.
годину.
12. Ако се парнице и други поступци које
у часу покретања ликвидације води ликвидациони субјект, било као тужилац или тужени,
правоснажно не окончају до њеног завршетка
и престанка ликвидационог субјекта брисањем
из Регистра привредних субјеката, наставиће
да их води Град Зајечар, као његов правни
следбеник у складу са правилима закона, којим
се уређују ти текући поступци. Износи које наплати у таквим парницама уплаћују се у буџет
Града Зајечара, а износе које буде дужна да плати исплаћују се из буџета Града Зајечара.
Члан 2.
Даном ступања на снагу ове Одлуке
престају да важе Одлука о оснивању Јавног
комуналног предузећа „Вреловод“ Зајечар („Сл.
лист општина Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово,
Књажевац, Неготин, Мајданпек и Сокобања”,
бр. 18/89, 18/92, 6/93, 5/94, 4/98 и 8/98), Одлука
о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Вреловод” Зајечар са законским прописима („Сл. лист општина Бољевац,
Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Неготин,
Мајданпек и Сокобања” број 19/00) и сви општи
акти ЈКП „Топлана“ Зајечар.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара”.

23. SEPTEMBAR 2008.

I број: 011 - 26
У Зајечару, 23.09.2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 13. став 3. и члана 88. став
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” 129/07) и члана 101. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара” бр.
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
(БРАТИМЉЕЊУ) ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ГРАДА
ВОЛОСА ИЗ ГРЧКЕ

Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се сарадња односно братски односи између града Зајечара и
града Волоса из Грчке.
Члан 2.
Сарадња се успоставља на привредним,
научним, културним, спортским, васпитнообразовним и на свим другим пољима, где за
то постоје могућности и обострани интереси.
Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње са градом Волосом из Грчке уредиће се Повељом о
братимљењу.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Зајечара
да у име града Зајечара буде потписник Повеље
о братимљењу.
Члан 5.
Средстава за финансирање међународне
сарадње су обезбеђена у буџету града Зајечара.
Члан 6.
Ова Одлука ће се доставити Влади Републике Србије на давање сагласности.
Члан 7.
Одлука ће се објавити у „Службеном лис-
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ту града Зајечара”, а примењиваће се од дана
пријема сагласности Владе Републике Србије.
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блике Србије на давање сагласности.
Члан 7.

I бр.011 - 27
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Зајечара”, а примењиваће се од дана
пријема сагласности Владе Републике Србије.
I бр. 011 -29
У Зајечару ___________ 2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

На основу члана 13. став 3. и члана 88. став
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” 129/07) и члана 101. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара” бр.
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
(БРАТИМЉЕЊУ) ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ГРАДА
КАЛАРАША ИЗ РУМУНИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 13. став 3. и члана 88. став
2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС” 129/07) и члана 101. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара” бр.
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ

Члан 1.
Овом Одлуком успоставља се сарадња односно братски односи између града Зајечара и
града Калараша из Румуније.

О УСПОСТАВЉАЊУ САРАДЊЕ
(БРАТИМЉЕЊУ) ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ГРАДА
МОНФАЛКОНЕА ИЗ ИТАЛИЈЕ

Члан 1.
Члан 2.
Сарадња се успоставља на привредним,
научним, културним, спортским, васпитно образовним и на свим другим пољима, где за
то постоје могућности и обострани интереси.
Члан 3.
Ближи облици и садржина сарадње са
градом Каларашом из Румуније уредиће се
Повељом о братимљењу.

Овом Одлуком успоставља се сарадња односно братски односи између града Зајечара и
града Монфалконеа из Италије.
Члан 2.
Сарадња се успоставља на привредним,
научним, културним, спортским, васпитнообразовним и на свим другим пољима, где за
то постоје могућности и обострани интереси.
Члан 3.

Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Зајечара
да у име града Зајечара буде потписник Повеље
о братимљењу.
Члан 5.
Средстава за финансирање међународне
сарадње су обезбеђена у буџету града Зајечара.
Члан 6.
Ова Одлука ће се доставити Влади Репу-

Ближи облици и садржина сарадње са
градом Монфалконеом из Италије уредиће се
Повељом о братимљењу.
Члан 4.
Овлашћује се Градоначелник града Зајечара
да у име града Зајечара буде потписник Повеље
о братимљењу.
Члан 5.
Средстава за финансирање међународне
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сарадње су обезбеђена у буџету града Зајечара.
Члан 6.
Ова Одлука ће се доставити Влади Републике Србије на давање сагласности.
Члан 7.
Одлука ће се објавити у „Службеном листу града Зајечара”, а примењиваће се од дана
пријема сагласности Владе Републике Србије.
I бр.011- 28
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу лана 87. став 1. Закона о заштити
животне средине („Сл гласник РС“, бр. 135/04),
члана 6. тачка 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06), члана
16. став 1. тачка 6. Закона о јавним приходима и
јавним расходима („Сл. гласник РС“, бр. 76/91...
и 135/04) и члана 39. Статута града Зајечара
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уводи се обавеза плаћања
накнаде за заштиту и унапређивање животне
средине на територији града Зајечара, одређују
обвезници плаћања, висина накнаде, начин
плаћања и намена коришћења средстава.
Члан 2.
Накнаду за заштиту и унапређивање животне средине плаћају:
1. Физичка и правна лица која поседују
непокретности (стамбене објекте, пословни
простор, гараже и куће за одмор) на територији града Зајечара. Основица за утврђивање
накнаде је тржишна, односно књиговодствена
вредност непокретности која се користи за
утврђивање пореза на имовину физичких и
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правних лица. Стопа издвајања је 0,1% од износа основице за опорезивање. Утврђивање и
наплату накнаде врши Служба локалне пореске
администрације Одељења за финансије, квартално приликом наплате накнаде на одговарајући уплатни рачун који се празни у корист
рачуна буџета Града.
2. Корисници услуга ЈКП „Водовод“. Основица за утврђивање накнаде је рачун за
утрошену воду из јавног водовода. Стопа издвајања је 20% цене потрошене количине воде.
Накнада се обрачунава и наплаћује уз месечни
рачун за утрошену воду ЈКП „Водовод“, а издваја
се на посебан жиро рачун буџета Града, преко
наплатног сервиса ЈКП „Водовод“ месечно.
3. Корисници услуга извожења смећа ЈКП
„Краљевица“. Основица за утврђивање накнаде
је рачун за услуге извожења смећа. Стопа издвајања је 20% од месечног рачуна. Накнада
се обрачунава и наплаћује уз рачун извожења
смећа а издваја се на посебан жиро рачун
буџета Града, преко наплатног сервиса ЈКП
„Краљевица“.
4. Правна и физичка лица која користе
подземну воду у производном процесу. Основица за утврђивање накнаде је количина употребљене воде. Стопа издвајања је 90,00 динара по кубном метру утрошене подземне воде.
Обрачун и уплату накнаде месечно врши корисник директно на посебан жиро рачун буџета
Града Зајечара, до 5-ог у месецу за претходни
месец, на основу испостављене фактуре.
Сваког првог у месецу, у исто време, надлежна служба Градске управе вршиће мерење
количине утрошене подземне воде, ради испостављања одговарајуће фактуре.
5. Правна и физичка лица која на територији Града Зајечара обављају делатност производње ризле и експлоатације камена, накнаду
плаћају 110,00 динара по м3.
За делатност дробљења камена накнада се
плаћа у износу од 150,00 динара по м3.
Уплату накнаде врши обвезник преко
уплатног рачуна у буџет Града Зајечара, на основу испостављеног рачуна од стране надлежне
службе Градске управе.
6. За експлоатацију кварцног песка без
обзира на врсту и квалитет, накнада се плаћа
280,00 динара по тони.
Уплату накнаде врши обвезник преко
уплатног рачуна у буџет Града Зајечара, на основу испостављеног рачуна од стране надлежне
службе Градске управе.
7. За експлоатацију глине накнада се плаћа
200,00 динара по тони.
Уплату накнаде врши обвезник преко
уплатног рачуна у буџет Града Зајечара, на основу испостављеног рачуна од стране надлежне
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службе Градске управе.
8. За експлоатацију шљунка накнада се
плаћа у износу од 90,00 динара по м3 и песка у
износу од 110 динара по м3.
Уплату накнаде врши обвезник преко
уплатног рачуна у буџет Града Зајечара, на основу испостављеног рачуна од стране надлежне
службе Градске управе.
9. За експлоатацију угља, накнада се плаћа
у износу од 5.000.000 динара на годишњем нивоу.
Уплату накнаде врши обвезник преко
уплатног рачуна у буџет Града Зајечара, на основу испостављеног рачуна од стране надлежне
службе Градске управе и то квартално.
10. За произведени асфалт накнада се плаћа
150 динара по тони или у паушалном износу од
3.000.000 динара месечно.
Уплату накнаде врши обвезник преко
уплатног рачуна у буџет Града Зајечара, на основу испостављеног рачуна од стране надлежне
службе Градске управе.
11. Власници за објекте привреде, пољопривреде и индустрије који су носиоци пројекта
за које је у складу са законом потребна израда
Студије о процени утицаја на животну средину,
за које дозволу за изградњу издаје Градска управа Зајечар, у износу од 0,5% од предрачунске
вредности објекта, пре издавања, односно потписивања одобрења.
Изузетно од претходног става ове тачке,
накнаду не плаћају предузећа чији је оснивач
Град Зајечар.
12. За коришћење природног лековитог
фактора накнада се плаћа у износу од 20,00
динара, по болесничком дану у Заводу за рехабилитацију Гамзиградска Бања и 10,00 динара
по пансиону оствареном у осталим објектима
у који испуњавају прописане услове за пансионски смештај у Бањи. Механизам задужења
утврђује се одлуком о поверавању коришћења
природног лековитог фактора и уговором,
односно годишњим анексима уговора између
града и корисника. Обрачун и уплату накнаде
месечно врши корисник преко уплатног рачуна
у корист буџета Града .
13. Правна и физичка лица на чије име
се региструје моторно возило у складу са
посебним прописима. Обрачун и наплата
накнаде врши се приликом обавезне годишње
регистрације возила, продужења регистрације,
односно замене регистарских таблица, према
наведеним стопама, од стране надлежног органа за регистрацију возила. Средства се месечно
издвајају на посебан рачун буџета Града Зајечара.
а) за путничке аутомобиле и комби возила
0,40 динара по цм3 запремине мотора.
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б) за мотоцикле 0,40 динара по цм3 запремине мотора.
в) за аутобусе и друмска теретна возила
(камиони, камионети и специјална моторна
возила намењена за превоз одређених терета)
0,50 динара по цм3 запремине мотора
г) прикључна возила (теретне приколице,
полуприколице и специјалне теретне приколице намењене за превоз одређеног терета) у
износу од 10% у односу на тачке а), б) и в).
14. Правна лица која имају техничку
могућност прикључења на централну топловодну мрежу, а то не учине до почетка грејне
сезоне 2009./2010., плаћају накнаду у висини
цене грејања за правна лица по метру квадратном грејне површине“.
Од обавезе плаћања накнаде ослобођени
су ратни војни инвалиди, инвалиди рата I
категорије, избеглице, расељена лица и власници возила са посебном наменом (санитетска,
ватрогасна, комунална и полицијска возила).
Члан 3.
У погледу плаћања накнаде из члана 2. ове
Одлуке, за обрачун камате за доцњу у плаћању,
принудну наплату и остало што није посебно
прописано овом Одлуком, сходно се примењују
одредбе Закона којим се уређује порески поступак.
Члан 4.
Актом Градског већа Града Зајечара,
обвезници плаћања из ове Одлуке могу се
ослободити плаћања накнаде, под условом да
средства у висини тог или приближног износа,
улажу у спортске, културне или друге садржаје
од општег интереса, то јест интереса Града
Зајечара.
Члан 5.
Средства остварена наплатом накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине у
складу са одредбама ове Одлуке користе се
наменски за:
1. заштиту и унапређивање животне
средине према Програму, односно локалном
акционом и санационом плану који се доноси
на нивоу локалне самоуправе, у складу са Законом о заштити животне средине и посебним
законима;
2. обезбеђивање континуиране контроле и
праћење стања животне средине (мониторинг)
у складу са Законом о заштити животне средине
и посебним законима;
3. спровођење Националне стратегије
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управљања отпадом на тертиторији града
Зајечара;
4. подстицање одрживог коришћења
заштићених природних добара и очување биодиверзитета;
5. подстицање одрживог развоја руралног
подручја;
6. повећање енергетске ефикасности;
7. подстицање одрживог привредног развоја;
8. унапређење система информисања о
стању животне средине;
9. увођење система управљања животном
средином;
10. подстицање образовних, истраживачких развојних студија, пројеката, програма
из области заштите животне средине;
11. суфинансирање пројеката заштите животне средине или инвестиција које доприносе
смањењу загађивања животне средине;
12. организовање акција у превенцији и
санацији заштите животне средине;
13. изградњу објеката који капитално унапређују градску инфраструктуру;
14. заштита, коришћење и унапређивање
бања;
15. заштита и коришћење вода;
16. остале намене, а на основу решења Извршног органа Града Зајечара.
Члан 6.
Средства остварена наплатом накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине,
уплаћују се на рачун бр. 840-714562-843-56 посебна накнада за заштиту и унапређивање
животне средине, са позивом на број 41-116.
Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се орган
Градске управе надлежан за послове заштите
животне средине, надлежна инспекцијска
служба и орган Градске управе надлежан за
послове финансија.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине („Сл. лист општина“, бр.
6/07)
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Сл. листу Града Зајечара“.
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I бр. 011 - 30
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 7, члана 104. и члана 106.
Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 125/2004), чл. 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”,
бр. 129/07) и члана 39. тачка 30. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донeла је

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ
„БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР”
У ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1.
Град Зајечар оснива Друштво са ограниченом одговорношћу, као једночлано привредно друштво (у даљем тексту: Друштво).
Оснивачка права Друштва врши Скупштина града Зајечара, Зајечар, Трг ослобођења број
1 (у даљем тексту: Оснивач).
Члан 2.
Друштво се оснива ради имплементације
Пројекта „Бизнис инкубатор центар у Зајечару”,
у циљу стварања повољних услова за развој малих и средњих предузећа производне, услужне
или мешовите делатности.
Члан 3.
Друштво има својство правног лица.
Друштво у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и
за свој рачун.
Члан 4.
Друштво послује под следећим пословним
именом: Привредно друштво „Бизнис инкубатор центар Зајечар” ДОО Зајечар.
Скраћено пословно име Друштва гласи:
„Бизнис инкубатор“ ДОО Зајечар.

23. SEPTEMBAR 2008.

SLU@BENI LIST

Члан 5.
Седиште Друштва је у Зајечару, ул. Неготински пут бб .
Друштво не може да мења своје седиште
без сагласности Оснивача.
Члан 6.
Претежна делатност Друштва је:
- 74140 - консалтинг и менаџмент,
Друштво може обављати и:
- 70200 - изнајмљивање некретнина,
- 74130 - истраживање тржишта и испитивање јавног мњења,
- 74402 - остале услуге рекламе и пропаганде.
Друштво може обављати и друге делатности, укључујући и спољнотрговинску делатност,
уколико за то испуњава услове предвиђене законом.
Друштво не може да мења своју делатност
без сагласности Оснивача.
Члан 7.
Оснивач је обезбедио новчани улог у
Друштво у износу од 500 евра (и словима:
петстотинаевра) у динарској противвредности
по средњем курсу на дан уплате, који ће уплатити на привремени рачун Друштва, одмах по
његовом отварању.
Трошкове оснивања Друштва сноси Оснивач.
Члан 8.
У правном промету са трећим лицима
Друштво иступа у своје име и за свој рачун.
За обавезе према трећим лицима, настале
у пословању друштва, Друштво одговара целокупном својом имовином.
Члан 9.
Оснивач не одговара за обавезе Друштва,
осим до износа неунетог улога у имовину
Друштва и у другим случајевима предвиђеним
законом.
Члан 10.
Оснивач одлучује о улагању додатних улога у Друштво, сходно апропријацији из Одлуке
о буџету града Зајечара.
Члан 11.
Оствареном добити Друштва у пословној
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години располаже Оснивач.
Члан 12.
Друштво води пословне књиге и саставља,
подноси и објављује рачуноводствене исказе и
пословне извештаје, у складу са законом и овом
Одлуком.
Члан 13.
Друштво има директора кога именује и
разрешава Оснивач на период од 4 године.
За свој рад директор је одговоран Оснивачу.
Члан 14.
Послове који су по Закону о привредним
друштвима у надлежности
Скупштине
друштва, врши Оснивач, и то:
1) одобрава послове закључене у вези са
оснивањем друштва пре регистрације;
2) именује и разрешава директора и
утврђује његову зараду;
3) даје сагласност на пословни план и финансијски извештај;
4) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва и емисији хартија од
вредности;
5) одлучује остатусним променaма,
промени правне форме и престанку друштва;
6) одлучује о стицању, продаји, давању
и закуп или другом располагању имовином
Друштва, у складу са законом;
7) одлучује о промени пословног имена
Друштва;
8) врши и друге послове, у складу са законом.
Члан 15.
Послове који су по Закону о привредним
друштвама у надлежности Управног одбора и
директора, врши директор, и то:
- заступа Друштво,
- организује и води пословање Друштва,
- утврђује предлог пословног плана, уз
сагласност Оснивача, и одговоран је за његову
реализацију,
- стара се о законитости рада и одговара за
законитост рада Друштва,
- води књигу одлука и саставља записник о
донетим одлукама,у складу са законом,
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Друштву,
- доноси опште акте Друштва, уз сагласност Оснивача,
- подноси Оснивачу годишњи извештај о
пословању Друштва,
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- обавља и друге послове, у складу са законом и овом Одлуком.
Члан 16.
Друштво се оснива на неодређено време.
Друштво престаје са радом одлуком Оснивача, или у другим случајевима предвиђеним
законом.
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члана 39. тачка 30. Статута града Зајечара
(„Службени лист града Зајечара“, број 1/08),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008. године, донeла је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О АУТО-ТАКСИ
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР

Члан 17.
Члан 1.
На сва питања која нису регулисана овом
Одлуком, примењиваће се Закон о привредним
друштвима.
Члан 18.
Измене ове Одлуке врше се на исти начин
као за доношење.
Члан 19.
Директор Друштва је обавезан да изврши
упис Друштва у регистар привредних субјеката, у складу са законом.

У Одлуци о ауто-такси превозу путника на
територији општине Зајечар („Сл. лист општина „ бр. 7/06, 26/06, 6/07 и 9/07), назив Одлуке
мења се и гласи:
„Одлука о о ауто-такси превозу путника на
територији града Зајечара“.
У целом тексту Одлуке:
- реч „општина“ замењује се речју „град“;
- речи „Председник општине“ замењују се
речју „Градоначелник“ и
- речи „Општинска управа“ замењују се
речима „Градска управа“,
у одговарајућем падежном облику.

Члан 20.
Члан 2.
До именовања директора, послове директора ће обављати и вршити његова овлашћења,
вршилац дужности директора, Драган Тошић,
дипл. инж. металургије из Зајечара, ул. Нишка
бр. 14, лк. бр. 120416, издата од СУП -а Бор,
ЈМБГ 0805955751033.
ВД директора може обављати ту функцију
најдуже једну годину.
Овлашћује се Драган Тошић, као вршилац
дужности директора, да предузима све радње у
вези са уписом Друштва у судски регистар.
Члан 21.
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од
дана објављивања у „Сл. листу Града Зајечара” .
I Бр. 011- 31
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

У члану 6. став 1. тачка 2. Одлуке мења се
и гласи:
„2. да има важећу возачку дозволу за
управљање моторним возилом „Б“ категорије најмање две године и важеће лекарско
уверење;“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара“.
I Број 011- 33
У Зајечару, 23.09. 2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 7. и члана 36. Закона о
превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник
РС”, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) и

На основу члана 2, члана 8. став 1. члана 10,
11. и 12. Закона о комуналним делатностима
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), члана 39.
Статута града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара, на
седници одржаној 23.09. 2008. године донела је
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ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПОВЕРАВАЊА
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се услови и начин
поверавања обављања комуналних делатности,
као и начин и поступак поверавања појединих
послова из оквира комуналне делатности које
обавља јавно комунално предузеће од стране
комуналног предузећа другом предузећу, односно предузетнику.
Члан 2.
Комуналне делатности у смислу ове
Одлуке су: пречишћавање и дистрибуција воде,
пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром
и топлом водом, превоз путника у градском и
приградском саобраћају, одржавање чистоће у
граду и насељима, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, одржавање улица, путева и других јавних површина у
граду и насељеним местима , одржавање јавних
бунара и чесми, јавна расвета, одржавање депонија, уређење и одржавање гробља и сахрањивање, димничарске услуге, одржавање јавних
простора за паркирање, одржавање пијаца,
вашара и пружање услуга на њима, одржавање
јавних WC-а, хумано хватање и уништавање
паса и мачака луталица и уклањање непрописно паркираних возила са јавних површина.
Члан 3.
У зависности од врсте комуналних делатности Скупштина града посебним прописима
утврђује услове које јавна и друга предузећа и
предузетници морају испуњавати за обављање
комуналних делатности у погледу техничке
опремљености, организационе и кадровске
оспособљености, услова за континуирано
обављање комуналних делатности и прописује
потребан ниво, обим и квалитет услуга и комуналних производа.
II - УСЛОВИ И НАЧИН ПОВЕРАВАЊА КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 4.
Обављање комуналне делатности може се
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поверити предузећу или предузетнику који су
регистровани за ту делатност и испуњавају услове прописане законима.
Поверавање обављања комуналних делатности врши се уговором на основу јавног конкурса.
Изузетно, поверавање обављања комуналних делатности врши се прикупљањем понуда, односно непосредном погодбом уколико
Скупштина града Зајечара процени оправданост оваквог начина поверавања.
Члан 5.
Јавни конкурс из члана 4. ове Одлуке расписује Извршни орган града Зајечара.
Јавни конкурс се објављује у средствима
информисања и на огласној табли Скупштине
града Зајечара.
Члан 6.
Јавни конкурс садржи:
1. Назив органа који расписује јавни конкурс,
2. Назив и врсту комуналне делатности за
чије се поверавање расписује јавни конкурс,
3. Време на које се поверава обављање комуналне делатности,
4. Техничке, организационе, кадровске и
друге услове прописане за ту делатност,
5. Комуналне објекте, друга добра у општој
употреби и друга средства која град уступа или
обезбеђује за обављање комуналне делатности,
6. Средства којима морају располагати
учесници јавног конкурса,
7. Изјаву о преузимању обавезе улагања
средстава у комуналну делатност, износ
средстава и начин улагања,
8. Доказе које учесник конкурса треба да
поднесе,
9. Орган коме се подносе пријаве и рок
за подношење документације коју подносе
учесници јавног конкурса,
10. Начин објављивања резултата конкурса.
Члан 7.
Јавни конкурс спроводи Комисија од 5
чланова и исто толико заменика коју именује
Извршни орган града Зајечара.
Комисија из претходног става овог члана у свом саставу обавезно има 1 дипломираног
економисту, 1 дипломираног правника, а остали чланови су из редова стручњака у одређеној
комуналној области.

STRANA 16 BROJ 3

SLU@BENI LIST

23. SEPTEMBAR 2008.

Члан 8.

Члан 12.

Пријава на јавни конкурс обавезно садржи цену комуналне услуге.
Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се:
1. Доказ о регистрацији за обављање
комуналне делатности за коју је јавни конкурс
расписан,
2. Доказ о испуњавању услова у погледу
техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за
обављање комуналне делатности,
3. Доказ о испуњавању посебних услова уколико су предвиђени јавним конкурсом,
градском одлуком или законом.

Поверавање обављања комуналних делатности непосредном погодбом врши се за
обављање делатности јавне расвете, у сеоским
месним заједницама када оне уговором повере
обављање појединих комуналних делатности
предузећу, односно предузетнику, уколико
Скупштина града процени оправданост оваквог начина поверавања.

Члан 9.
Пријаве на јавни конкурс подносе се
Комисији у затвореној коверти са назнаком
“за јавни конкурс” у року од 15 дана од дана
објављивања конкурса.

Члан 13.
У случају поверавања обављања комуналних делатности из члана 11. и 12. Комисија из
члана 7. Одлуке је дужна да прибави преглед и
стручну оцену понуда од стране специјализоване организације.
III ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОВЕРАВАЊУ
ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 14.
Члан 10.
Комисија разматра приспеле пријаве у
року од 15 дана по истеку рока за подношење
пријава.
Непотпуне и неблаговремене пријаве Комисија неће узимати у разматрање.
Приликом утврђивања најповољнијег понуђача Комисија цени испуњеност услова и
Извршном органу града Зајечара даје мишљење
о учеснику конкурса за кога стручно оцени да
ће својом техничком, организационом, кадровском оспособљеношћу и понуђеним другим
условима поверене послове обављати у складу
са прописаним условима.
Стручне, административно-техничке послове за потребе рада Комисије обавља Градска
управа града Зајечара – Одељење за урбанизам,
грађевинске и комунално стамбене послове.
Члан 11.
Поверавање обављања комуналне делатности у смислу члана 4. став 3. Одлуке врши се
на основу огласа о прикупљању понуда.
Оглас расписује Извршни орган града
Зајечара, а спроводи Комисија из члана 7. Одлуке.
Оглас садржи: назив органа који расписује
оглас, комуналну делатност која се поверава,
рок за подношење пријава и објављује се у
средствима информисања и на огласној табли
Скупштине града Зајечара.

Решење о поверавању обављања комуналне
делатности, на предлог Комисије из члана 7.
Одлуке доноси Скупштина града Зајечара.
Решење из претходног става објављује се у
“Службеном листу града”.
IV - УГОВОР О ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 15.
У року од 15 дана од дана доношења решења
о поверавању обављања комуналне делатности
закључује се уговор између Скупштине града
и предузећа, односно предузетника коме је
поверено обављање комуналне делатности.
Члан 16.
Уговор о обављању комуналне делатности
закључује се на време до 5 година.
Ако предузеће, или предузетник преузима обавезу улагања средстава у комуналну
делатност, уговор се закључује на период до
повраћаја уложених средстава, али не дуже од
25 година.
Члан 17.
Уговор о поверавању обављања комуналне делатности садржи: уговорне стране,
датум и место закључења уговора, податке о
комуналној делатности, обиму, роковима и
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квалитету комуналних услуга и комуналних
производа, висину и начин улагања средстава,
друге услове за обављање одређене комуналне
делатности, време на које се закључује уговор,
права и обавеза уговорних страна, начин наплате цене за комуналне производе и услуге,
одговорност за случај неквалитетног или по
обиму недовољног обезбеђивања комуналних
производа и услуга, правне и економске последице неизвршавања или лошег извршавања
послова, одредбе о раскиду уговора и начин
вршења контроле над обављањем комуналне
делатности.
V - РАСКИД УГОВОРА ПРЕ
ВРЕМЕНА НА КОЈЕ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН

ИСТЕКА

Члан 18.
Уговор се може раскинути пре истека
времена на које је закључен споразумним раскидом или отказом једне од уговорних страна.
Споразумним раскидом уговор престаје
да важи по потписивању споразума о раскиду
уговора.
Уговор престаје да важи пре истека времена
на које је закључен отказом једне од уговорних
страна писменим путем, истеком отказног
рока.
Члан 19.
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Отказни рок почиње да тече од момента
пријема писменог отказа једне од уговорних
страна.
У току отказног рока предузеће, односно предузетник обавезно је да настави са
обављањем делатности у складу са закљученим
уговором.
У току отказног рока Извршни орган града
Зајечара је обавезан да спроведе поступак новог јавног конкурса.
Када предузеће, односно предузетник
у току отказног рока не настави обављање
поверене комуналне делатности Скупштина
града привремено поверава обављање комуналне делатности, непосредном погодбом,
другом предузећу или предузетнику, а на терет
предузећа, односно предузетника коме је
вршење комуналне делатности било поверено
уговором.
VI - ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕИСПУЊЕЊЕ
УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА

Члан 21.
У случају раскида уговора отказом уговорна страна чијом је кривицом дошло до раскида
уговора, обавезна је да накнади штету другој
уговорној страни.
Члан 22.

Уговор о поверавању обављања комуналне
делатности може се раскинути отказом једне
од уговорних страна у следећим случајевима:
1. Ако се због промењених околности које
се нису могле предвидети у моменту закључења
уговора не може остварити сврха уговора,
2. Ако се не предузимају потребне мере за
заштиту, обезбеђење и одржавање комуналних
објеката,
3. Ако предузеће или предузетник не
извршава обавезе или не обавља комуналну
делатност на начин утврђен уговором и градском одлуком,
4. Ако предузеће или предузетник не
поступи по налогу надлежног органа Градске
управе у поступку надзора,
5. Ако предузеће, односно предузетник не
предузима наложене мере у случају поремећаја
или прекида у испоруци комуналних производа
или пружању комуналне услуге у случају више
силе или штрајка,
6. И у другим случајевима предвиђеним
законом.
Члан 20.
Отказни рок утврђује се уговором у трајању
од 30 до 90 дана.

У случају раскида уговора обе уговорне
стране имају обавезу да изврше примопредају
комуналних објеката преузетих приликом
поверавања обављања комуналне делатности и
да о томе сачине записник.
VII - НАЧИН И ПОСТУПАК ПОВЕРАВАЊА
ПОЈЕДИНИХ ПОСЛОВА ИЗ ОКВИРА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД СТРАНЕ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДРУГОМ ПРЕДУЗЕЋУ,
ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКУ

Члан 23.
Јавно комунално предузеће може уз сагласност Извршног органа града Зајечара, поједине
послове из оквира своје комуналне делатности
да повери другом предузећу или предузетнику
на начин и поступак утврђен Одлуком под условом да нису у функцији остваривања јединства техничко-технолошког система.
Члан 24.
Послове из члана 23. ове Одлуке Јавно
комунално предузеће поверава у следећим
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случајевима:
1. Када због обима послова не може на
задовољавајући начин да обавља поједине послове из оквира своје комуналне делатности,
2. Када је економичније да поједине послове
из оквира своје комуналне делатности обавља
друго предузеће, односно предузетник,
3. Када обављање појединих послова из
оквира комуналне делатности од стране Јавног
комуналног предузећа с обзиром на број корисника не би било рационално на одређеном
подручју и
4. У другим оправданим случајевима.
Члан 25.
Одлуку о поверавању појединих послова из
оквира комуналне делатности доноси Управни
одбор Јавног комуналног предузећа на предлог
директора или Надзорног одбора, на начин и
по поступку утврђеном Статутом предузећа, уз
сагласност Извршног органа града Зајечара.
Члан 26.
Поступак поверавања појединих послова
из оквира своје комуналне делатности Јавно
комунално предузеће спроводи на исти начин
и под условима утврђеним члановима од 4. до
10. ове Одлуке.
Одлуку о најповољнијем понуђачу доноси
Управни одбор Јавног комуналног предузећа,
уз сагласност Извршног органа града Зајечара.
Контролу над спровођењем уговора врши
Управни одбор Јавног комуналног предузећа.
VIII - КОНТРОЛА ОБАВЉАЊА ПОВЕРЕНИХ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
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на и кадровска оспособљеност предузећа и
предузетника у складу са прописаним и уговореним условима,
- Прати и контролише извршење уговора
о поверавању обављања комуналне делатности
и о уоченим неправилностима и пропустима
обавештава Извршни орган града и Градску
скупштину,
- Контролише предузимање оперативних
намера и извршење минимума процеса рада у
законом утврђеним случајевима,
- Контролише спровођење утврђеног реда
првенства у испоруци комуналних производа и
пружању комуналне услуге,
- Наложи предузећу, односно предузетнику
отклањање недостатака у одређеном року,
- Предлаже Скупштини града Зајечара
раскид уговора пре истека времена на које је
закључен уколико оцени да су испуњени услови из члана 19. ове Одлуке.
Члан 30.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о условима и начину поверавања
обављања комуналних делатности на територији општине Зајечар (“Сл. лист општина”, бр.
16/98, 18/98, 14/02, 7/05 и 6/07).
Члан 31.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара“
I број 011 - 34
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 27.
Предузеће, односно предузатник коме је
поверено обављање комуналне делатности,
доставља Скупштини града Зајечара годишњи
извештај о свом раду.
Члан 28.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Градска управа Зајечара - Одељење за
урбанизам, грађевинске и комунално стамбене
послове.
Члан 29.
Градска управа Зајечара - Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене
послове у вршењу надзора овлашћено је да:
- Контролише да ли је организацио-

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р

На основу члана 40. став 6. Закона о водама
(„Службени гласник РС”, број 46/91, 53/93, 67/93,
48/94, 54/96 и 101/05), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС” бр. 129/07) и члана 39. тачка 30. Статута
града Зајечара („Службени лист града Зајечара”
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
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ИСКОРИШЋАВАЊЕ СЕОСКИХ ВОДОВОДА

Члан 5.

Члан 1.

Месна заједница, односно овлашћено
предузеће је дужно да води рачуна о одржавању
и исправности сеоског водовода, о снабдевању
свих корисника водовода довољном копичином
пијаће воде, као и о рационалном руковању основним средствима водовода и расположивом
количином воде.
Под одржавањем сеоског водовода из
претходног става, подразумева се предузимање
потребних мера за:
1. одржавање свих објеката сеоског водовода до шахти корисника у исправном стању;
2. поправке дотрајалих и оштећених делова или објеката водовода;
3. вршење редовног планског прегледа и
ремонта појединих делова или објеката;
4. вршење редовне провере техничке
исправности објеката водовода и отклањање
недостатака који могу неповољно деловати на
здравствену исправност воде за пиће;
5. одржавање и попуњавање резерве
материјала у количини прописаној пројектом;
6. заштиту сеоског водовода од оштећења
и других штетних радњи, заштиту воде захваћене сеоским водоводом од загађивања и
слично.

Овом Одлуком утврђују се општи услови
за одржавање и искоришћавање сеоских водовода на територији града Зајечара.
Под сеоским водоводом подразумева се
систем за снабдевање водом за пиће сеоског насеља, који има уређено и заштићено
извориште, каптажу, уређај за припрему
воде, резервоар и разводну мрежу, а којим не
управља јавно комунално предузеће, односно
друго предузеће.
Члан 2.
О одржавању и искоришћавању сеоских
водовода стара се месна заједница села у коме
је изграђен водовод (у даљем тексту: Месна
заједница).
Радове на одржавању и искоришћавању
сеоских водовода Месна заједница може уговором поверити јавном комуналном предузећу
или другом предузећу регистрованом за
обављање те делатности (у даљем тексту:
овлашћено предузеће).
Члан 3.

Члан 6.
Изградња нових или реконструкција постојећих сеоских водовода, врши се на основу
одобрења за изградњу, односно реконструкцију, које издаје Градска управа Зајечар, по прибављеним урбанистичким, водопривредним,
санитарним и другим условима и сагласностима, утврђеним законом и другим прописима из
ове области.
За употребу (коришћење) објеката из
претходног става, потребна је санитарна сагласност за коришћење, коју издаје орган надлежан
за послове санитарне инспекције, одобрење за
употребу и водопривредна дозвола, које издају
надлежна Одељења Градске управе Зајечар.
Члан 4.
По добијању прописаних сагласности
и одобрења за коришћење објеката сеоског
водовода, Месна заједница је у обавези да са
корисницима сеоског водовода закључи уговор о коришћењу воде из водовода, којим се
регулишу међусобна права и обавезе везана за
коришћење и одржавање водовода (плаћање
накнаде за прикључење на водовод, плаћање
накнаде за утрошену воду, плаћање накнаде за
поновно прикључење у случају искључења са
водовода, уградња водомера и друго).

Месна заједница, односно овлашћено
предузеће дужно је да се стара о редовном
снабдевању свих корисника водовода хигијенски исправном водом за пиће, према
условима утврђеним законом и другим прописима, односно да предузима мере за несметано
искоришћавање сеоског водовода, што подразумева:
1. систематско вршење основних и периодичних прегледа хигијенске исправности воде,
најмање једанпут годишње;
2. редовну
бактериолошку
анализу
воде једанпут месечно, а на захтев санитарне
инспекције и чешће, у зависности од квалитета
воде;
3. пуштање у рад нових и ремонтованих
објеката водовода;
4. манипулисање затварачима, арматурама и другим уређајима, у циљу економичније
расподеле и штедње воде;
5. искоришћавање земљишта у зонама санитарне заштите изворишта, у складу са ограничењима из постојећих прописа;
6. поступање по налогу надлежних органа за предузимање санитарних и других мера,
потребних у циљу здравствене исправности и
заштите квалитета воде за пиће и слично.
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Члан 7.
Месна заједница је дужна да обавести кориснике водовода о начину искоришћавања
земљишта у зонама санитарне заштите изворишта, као и о потреби за предузимање санитарних и других мера, у циљу здравствене исправности и заштите квалитета воде за пиће и
слично.
Члан 8.
Корисници водовода су дужни:
1. да се савесно односе према основним
средствима водовода и расположивим капацитетима воде, посебно у погледу потрошње
воде;
2. да чувају од оштећења објекте и уређаје
водовода и да оштећења на њима благовремено пријављују Месној заједници, односно
овлашћеном предузећу;
3. да поштују начин искоришћавања
земљишта у зонама санитарне заштите изворишта,
4. да поступају у складу са прописаним
мерама и ограничењима у циљу здравствене
исправности и заштите квалитета воде за пиће
и слично.
Није дозвољено неовлашћено руковати
објектима водовода, нити на њима изводити било какве радове, без одобрења Месне
заједнице или овлашћеног предузећа.
Члан 9.
Корисницима сеоског водовода забрањено
је:
1. самовољно постављање водоводних
прикључака и уграђивање водомера;
2. повезивање унутрашњих водоводних
инсталација спојених са сеоским водоводом,
са водоводним инсталацијама и уређајима који
добијају воду из индивидуалног изворишта,
3. спајање самосталних уређаја за
снабдевање водом, са унутрашњим инсталацијама и инсталацијама сеоског водовода,
4. спајање хидрантских постројења са инсталацијама сеоског водовода;
5. непосредно спајање парних котлова,
машина за прање, бојење, хидрауличних справа
и других уређаја, са инсталацијом сеоског водовода;
6. уграђивање одводне цеви на водоводном прикључку испред водомера, осим за
гашење пожара;
7. узимање воде из јавних хидраната, осим
у случају пожара.
Корисник водовода који поступи противно одредбама из члана 8. Одлуке и забрана-
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ма из претходног става овог члана, одговара за
накнаду штете, ако она наступи.
Члан 10.
Корисници водовода дужни су да воду из
сеоског водовода користе првенствено за пиће
и напајање стоке.
За остале намене, вода се може користити
само ако има довољне количине воде, водећи
рачуна о првенству по одредбама Закона о водама.
Члан 11.
У случајевима веће несташице воде из различитих разлога, а првенствено услед суше,
елементарних непогода, опасности од избијања
епидемија, кварова на инсталацијама и слично,
Месна заједница може да уведе ограничење или
забрану потрошње воде за одређени временски
период, узевши у обзир просечну потрошњу у
домаћинству корисника, за период од годину
дана уназад.
Месна заједница је дужна да на време
обавести кориснике водовода о узроцима и
времену трајања ограничења или забране, као
и изда потребна упутства о мерама које треба
предузети у том периоду.
Члан 12.
Корисници водовода дужни су да се придржавају издатих упутстава о мерама за привремено ограничење или забрану потрошње
воде.
Уколико корисник водовода не поступи
по мерама из чл. 11. став 2. ове Одлуке, Месна
заједница, односно овлашћено предузеће је
дужно да одмах искључи корисника из система,
на његов терет, без опомене.
Члан 13.
Потрошња воде корисника водовода мери
се водомером.
Уградњу, поправке и контролу водомера
врши стручно лице, по налогу Месне заједнице
или овлашћеног предузећа, а о трошку корисника.
Уграђивање водомера је обавезно за сваки
прикључак који се изврши на водоводну мрежу
у циљу коришћења воде.
Корисник не може преко једног водомера
да користи воду за два или више потрошачких
места, као ни да, преко свог водомера, даје на
коришћење воду другом физичком или правном лицу.
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Члан 14.
Водомер се уграђује у посебном типском
склоништу (шахти).
Склониште за водомер мора да се одржава
тако да увек буде чисто, суво и да је водомер
заштићен од мраза, оштећења и крађе.
О одржавању склоништа за водомер стара
се власник, односно корисник објекта.
Члан 15.
Корисник водовода дужан је да отклони
о свом трошку, сваки квар иза водомера, односно на вентилима, спојевима и на мрежи
унутрашње инсталације, лично или уз помоћ
стручног лица.
Корисник водовода дужан је да пријави
сваки квар на водомеру Месној заједници, односно овлашћеном предузећу, ради издавања
налога за поправку и контролу водомера, у
смислу чл. 13. став 2. Одлуке.
Члан 16.
Сваки корисник дужан је да воду користи што рационалније, као и да своју унутрашњу инсталацију држи у исправном стању,
првенствено због спречавања настанка потребе
за увођењем мере ограничења или забране потрошње, у смислу одредаба ове Одлуке.
У случају потребе корисника за повећањем
утрошка воде, посебно одобрење даје Месна
заједница, на образложени писмени захтев корисника.
Изузетно, у случају пожара или других јавних потреба, вода из водовода може се користити и без посебног одобрења Месне заједнице.
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на основу очитаног стања водомера потрошача,
а утврђује се као разлика између два узастопна
очитавања водомера.
Очитавање водомера и обрачун накнаде за
утрошену воду, врши се квартално и приликом
промене цене воде, а обавезно до 31. децембра
текуће године. Време очитавања водомера
утврђује се уговором из члана 4. ове Одлуке.
Очитавање водомера и обрачун накнаде за
утрошену воду, врши лице које овласти Месна
заједница.
Корисник водовода је дужан да овлашћеном
лицу омогући приступ ради несметаног очитавања водомера.
Месне заједница је дужна да по очитавању
водомера, сваком кориснику изда обрачун о
утрошеној количини воде, са назначеним износом и роком за плаћање.
Члан 20.
Корисници водовода су дужни да обрачунату накнаду за утрошену воду плате по очитавању водомера, а најкасније у року од 15 дана
од дана пријема обрачуна.
За извршене уплате, корисницима се издаје
признаница, са износом уплате, датумом и потписом лица које је извршило наплату.
Уколико се обрачуната накнада не плати
у датом року, наплата ће се извршити судским путем, а кориснику ће се обуставити
коришћење воде до исплате дуга, уз обавезу
плаћања накнаде за поновно прикључење на
водовод, у износу регулисаном уговором из чл.
4. ове Одлуке.
Члан 21.

Висина накнаде, наплата као и евентуална ослобађања трошкова за утрошену воду у
сврху извођења јавних радова, односно јавних
потреба од значаја за мештане села, уређује се
посебном одлуком Месне заједнице.

Средства остварена наплатом накнаде за
утрошену воду, накнаде за прикључак нових
корисника и накнаде за поновно прикључење
искључених корисника, су наменска и могу се
користити само за потребе сеоског водовода и
то за:
- редовно одржавање и искоришћавање
водовода;
- извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода;
- извршење законских обавеза везаних за
водовод;
- друге потребе у вези са одржавањем и
искоришћавањем водовода.
О коришћењу средстава из претходног става
одлучује Месна заједница, посебном одлуком.

Члан 19.

Члан 22.

Члан 17.
Висину накнаде за утрошену воду утврђује
Месна заједница.
Накнада из претходног става обухвата
стварне трошкове одржавања и искоришћавања сеоског водовода.
Члан 18.

Утрошена вода се плаћа по метру кубном,

Корисницима водовода Месна заједница,
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односно овлашћено предузеће обуставиће коришћење воде, до отклањања разлога за обуставу, у следећим случајевима:
1. ако корисник водовода поступи супротно одредбама из чл. 8. и чл. 9. Одлуке,
2. ако корисник водовода трајно одјави
коришћење водовода, а нови корисник није
пријављен,
3. ако је склониште водомера корисника
загађено, затрпано или на други начин неприступачно, а корисник водовода не отклони
недостатке ни после писмене опомене од стране
Месне заједнице или овлашћеног предузећа,
4. ако је корисник прикључен је на изграђени водовод, а није у целости надокнадио
трошкове изградње водовода у новцу или радној снази, сходно чл. 24. ове Одлуке,
5. ако је прикључак извршен испред
водомера, или је извршен нестручно и неовлашћено,
6. ако настане већи квар или оштећење на
унутрашњој инсталацији корисника,
7. ако се корисник не придржава прописаних мера у погледу ограничења или забране
потрошње воде,
8. ако се користи вода са водовода без
мерног уређаја,
9. ако корисник не допусти овлашћеном
лицу несметано очитавање и контролу утрошка
воде са водомера.
Члан 23.

1. ако водовод својим капацитетом може
да задовољи потребе нових корисника, без
угрожавања постојећих корисника,
2. ако се њихово снабдевање водом не
може решити на економичнији и
рационалнији начин.
Прикључење из става 1. овог члана одобрава Месна заједница, уз сагласност Одељења
за привреду и друштвене делатности Градске
управе Зајечар.

Месна заједница, односно овлашћено
предузеће је дужно да затвори воду на водоводном прикључку, односно водоводном систему
и ускрати даље коришћење воде кориснику водовода у случајевима из члана 22. ове Одлуке,
или свим корисницима, по налогу надлежне
водопривредне или санитарне инспекције, у
случајевима утврђеним законом и овом Одлуком.
Члан 24.

Члан 27.

Месна
заједница
може
одобрити
прикључење на сеоски водовод само оним
домаћинствима и правним лицима која су
учествовала у изградњи водовода, под условом да су у целости измирили своје обавезе
учешћем у новцу и радној снази, према уговору
о удруживању рада и средстава за заједничку
изградњу водовода.
Члан 25.
Нови корисници, домаћинства и правна
лица која нису учествовала у изградњи водовода, могу бити прикључени на сеоски водовод, под следећим условима:

Члан 26.
Нови корисници, који се прикључују на
сеоски водовод у смислу члана 25. ове Одлуке,
дужни су да:
- сносе све трошкове прикључења на водовод,
- надокнаде сразмерни део трошкова
изградње водовода у новцу, према стварним
трошковима и тржишним ценама изградње
објеката водовода у моменту прикључења, као
и противвредност у новцу за уложену радну
снагу инвеститора,
- сносе трошкове одржавања и искоришћавања водовода,
- испуњавају све друге обавезе прописане
законом и овом Одлуком.
Обавезе из става 1. овог члана, ближе се
уређују уговором између Месне заједнице и
корисника водовода.

Правилником о коришћењу сеоског водовода, у складу са законом и овом Одлуком,
Месна заједница може утврдити ближе услове
за одржавање и искоришћавање сеоског водовода, а нарочито:
- наплату накнаде за прикључење корисника који су учествовали у изградњи водовода и за
прикључење нових корисника, наплату накнаде
за поновно прикључење искључених корисника, баждарење и очитавање водомера, наплату
накнаде за утрошену воду, коришћење воде за
јавне потребе, мере за рационалну потрошњу,
уштеду воде у летњем периоду и друго.
Члан 28.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 500.000 динара казниће се за прекршај
Месна заједница ако:
1. не закључи уговор са корисницима водовода ( Члан 4. Одлуке);
2. не поступи у складу са одредбама члана
5. Одлуке;
3. не предузме мере утврђене у члану 6.
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Одлуке;
4. не поступи у складу са одредбама члана
7. Одлуке;
5. не обавести кориснике водовода о
узроцима и времену трајања ограничења или
забране и не изда потребна упутства о мерама
које треба предузети у том периоду, у складу са
чланом 11. став 2. Одлуке;
6. поступи противно одредбама члана 12.
став 2. Одлуке;
7. не наложи уградњу, поправку или контролу водомера, у складу са чланом 13. став 2.
Одлуке;
8. кориснику водовода по очитавању водомера не изда обрачун о утрошеној количини
воде, у складу са чланом 19. став 5. Одлуке;
9. средства остварена наплатом накнаде
за утрошену воду, накнаде за прикључак нових
корисника и накнаде за поновно прикључење
искључених корисника не користи наменски,
у складу са чланом 21. став 1. Одлуке,
10. не поступи у складу са одредбама члана
22. и 23. Одлуке;
11. одобри прикључење на сеоски водовод,
супротно одредбама чл. 24. Одлуке,
12. одобри прикључење на сеоски водовод
нових корисника, супротно одредбама члaна
25. Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана,
казниће се и одговорно лице у Месној заједници, новчаном казном у износу од 250 до 25.000
динара.
Члан 29.

6. поступи противно одредбама члана 14.
Одлуке;
7. поступи противно одредбама члана 15.
Одлуке;
8. поступи противно одредбама члана 16.
став 1. Одлуке;
9. не омогући очитавање водомера, у
складу са чланом 19. став 4. Одлуке.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном у износу од 250 до 20.000 динара.

За прекршаје из члана 28. став 1. тачке 2,
3, 6, 7, и 10. ове Одлуке, казниће се овлашћено
предузеће, новчаном казном у износу од 5.000
до 450.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у овлашћеном предузећу,
новчаном казном у износу од 250 до 20.000 динара.
Члан 30.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да
важи Одлука о општим условима за одржавање
и искоришћавање сеоских водовода („Сл. лист
општина” број 17/94 и 10/00).

Новчаном казном у износу од 5.000 динара
до 400.000 динара казниће се за прекршај корисник водовода - правно лице ако:
1. поступи противно одредама члана 8.
Одлуке;
2. поступи противно одредама члана 9.
Одлуке;
3. поступи противно одредбама члана 10.
Одлуке;
4. се не придржава упутстава о мерама
за привремено ограничење или забрану потрошње воде (члан 12. став 1. Одлуке);
5. поступи противно одредбама члана 13.
став 3. и 4. Одлуке;

Члан 31.
За прекршаје из члана 30. став 1. Одлуке,
казниће се корисник водовода - предузетник,
новчаном казном у износу од 2.500 до 250.000
динара.
Члан 32.
За прекршаје из члана 30. став 1. Одлуке,
казниће се корисник водовода - физичко лице,
новчаном казном у износу од 250 до 25.000
динара.
Члан 33.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за привреду и друштвене
делатности Градске управе Зајечар, у сарадњи
са републичком водопривредном и санитарном инспекцијом.
Члан 34.

Члан 35.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу Града
Зајечара” .
I бр. 011- 35
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 30. Закона о водама („Сл.
гл. РС.”, број 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96
и 101/05), члана 20. став 1. тачка 19. Закона о
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локалној самоуправи („Сл. гласник РС” број
129/07) и члана 39. тачка 30. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09. 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
И БУЈИЦА ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.
Овом Одлуком, усваја се План одбране од
поплава и бујица на територији града Зајечара
за 2008. годину.
Члан 2.
План одбране од поплава и бујица на територији града Зајечара за 2008. годину је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара”.
I број: 011 - 36
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

ПЛАН
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2008. ГОДИНУ

I УВОД
Територија града Зајечара налази се у источном делу североисточне Србије и простире
се на површини од 1.071 км2. Једним делом граничи се са НР Бугарском (око 60 км дужине).
На северу, град Зајечар граничи се општином
Неготин, западно општином Бор и Бољевац, а
јужно општином Књажевац.
Територија града лежи на главним саобраћајницама Тимочке Крајине - путевима Зајечар-Параћин и Неготин-Ниш, као и
железничким саобраћајницама Зајечар-БорБеoград и Неготин-Зајечар-Ниш.

23. SEPTEMBAR 2008.

На територији града има 42 насеља, сврстанa у 45 месних заједница, од којих су 5 у
граду Зајечару. На територији града Зајечара
живи 65.969 становника, од чега у граду 39.491.
Просечна густина насељености је 70 становника на 1 км2, а у граду 640 на км2. У друштвеном
сектору запошљено је око 15.000 људи, од чега
у привреди око 12.000, а ван привреде око
3.000. Радно способног становништва има око
30.000 па се процењује да је то довољан људски потенцијал за ангажовање и заштиту од
елементарних непогода.
Подручје града Зајечара карактерише
бројност релативно малих насеља са 500-1000
становника. У погледу морфолошко-физотономских одлика, највећи број сеоских насеља је
збијеног типа, а има и засеока (Змијанац, Стубал, Дубрава) и насеља разуђеног типа (Шљивар, Боровац, Лубница, Прлита).
Готово сва сеоска насеља су густо грађена,
тако да се стамбени и други објекти скоро наслањају један на други. Саобраћајнице у насељима су у већини тесне и теже проходне за већа
моторна возила.
Становништво сеоских насеља снабдева
се пијаћом водом из бунара и извора, али све
више и из локалних и индивидуланих водовода који воду добијају из природних извора
и имају природни пад. Контрола исправности
воде за пиће у овим водоводима не врши се у
потребном обиму.
Град Зајечар снабдева се водом за пиће из
бунара у приобаљу Белог Тимока, из каптираног карстног извора на Тупижници код Леновца и из акумулације Грлишта на Грлишкој реци,
чијом се изградњом снабдевање водом града
Зајечара знато побољшало.
Сва насеља на територији града Зајечара су
електрифицирана, а са градом повезана асвалтним путевима који су у солидном стању.
Од укупно 107.100 ха површине територије, на оранице отпада 58.000 ха, а на шумовити део 31.409 ха од чега у државној својини
4.172 ха. Најраспрострањенија шумска заједница је заједница сладуна и цера, мада има асоцијација букових шума, заједница грабица, као
и других листопадних врста дрвета. Четинара
има нешто мало.
Геолошки састав земљишта на територији
града Зајечара је врло хетероген и различит.
Зајечарска котлина састављена је од језерских
седимената и алувијалних наноса. Алувијални карбонатни нанос пружа се од Грљана до
железничке станице у потесу „Тимочишта”.
Један мањи појас северно од Зајечара чини алувијални нанос песковите иловаче.
Истoчно од појаса ливадске црнице пружа
се гајњача. Дуж Лубничке реке пружа се узани
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појас алувијалних наноса-углавном глинових.
Западно и југозападно од Зајечара преовлађује смолница и еродирана смолница, као и
на Белом Брегу. Према граници пружа се појас
рендзина посмеђена на једром кречњаку.
Смеђе земљиште на флису и смеђе кисело
лесивирано земљиште на пешчарима са обе
стране Вражогрначке реке, северозападно
смолница, а сама долина од алувијалног наноса засутог пиритном јаловином. На крајњем
западу простире се смеђе кисело земљиште на
андезиту. Источно од Градскова пружа се појас
псаудогеја на глинама и песку. У пределу Горња
Бела Река, Лесковца и Леновца, долином Белог
Тимока пружа се узани појас алувијалног наноса песковите иловаче.
Око Шипикова и Mалог Јасеновца пружа се
смолница.
У пределу Мале Јасикове, Дубочана, Глоговице и Салаша, простире се велико подручје
смеђег земљишта на габру. Смолница преовлађује на атару Копривница и Јелашница.
Око Халова до границе, пружа се појас смеђе
киселог лесивираног земљишта на глинама
или еродираној глини.
Територија града Зајечара, својим положајем и отвореношћу према влашко-понтијском басену, условљава умерено-континенталну климу са доста израженим локалним карактеристикама.
Лета су веома топла са просечном температуром од 20.2 ºC, а зиме су умерено хладне са
просечном температуром од 0.1 ºC. Средња
јулска температура је 21.5 ºC а средња јануарска температура -0,5ºC. Апсолутни максимум
температуре од 42.7 ºC регистрован је 4. 7.
2000. године, а апсолутни минимум од -29.0 ºC
13. 1. 1985. године. Просечан број мразних дана
(када је минимална температура мања од 0 ºC)
је 106.1. Просечан број тропских дана (када је
максимална температура изнад 30 ºC) је 29.8.
Падавински режим у Зајечару има одлике
континенталне климе, али и своје специфичности.
Највеће количине падавина у
просеку су у мају ( 67.0 мм), док је навећини
станица у Србији тај максимум у јуну. Најмање
количине падавина у просеку су у јануару ( 34.9
мм). Просечна годишња сума падавина је 581,5
мм, а највиша количина падавина у једном дану
пала је 16. 11. 1981. године, 83.1 мм.
Карактеристика падавинског режима у
овом крају је и велики просечан број дана са
снежним покривачем, 47,3, а највише у јануару - просечно 15.4 дана. Снег може да се јави
од октобра до априла. Просечан број дана са
маглом је 22.1. Магла може да се јави током
целе године, а најчешће у октобру, просечно
4.9 дана. Грмљавине могу да се јаве током целе
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године, осим у фебруару, а најчешће у јуну , 7.2
пута у просеку. Најчешће дувају југозападни
ветрови, па затим североисточни, а најређи су
југоисточни ветрови.
Хидрографска мрежа на територији града Зајечара је врло развијена. Основу хидрографске мреже чини Бели Тимок, Црни Тимок
и Велики Тимок, који Дунаву даје просечно 22
м3/сек. Остали водотоци су притоке ових река
међу којима се истичу Селачка река, Грлишка
река, Лубничка река и Борска река. Остале
притоке имају обележје бујичастих токова у
сливовима, чија је конфигурација терена брдско-планинска. Корита ових река нису регулисана, те се за време обилних падавина и наглог
топљења снега изливају.
Од хидроакумулације треба поменути брану на Грлишкој реци код Грлишта, брану код
Салаша на Дубочанској реци капацитета 50000
м3 воде и проточну брану „Соколовица” код
Чокоњара.
II ПРОЦЕНЕ МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ

Главни потенцијал хидрографске мреже
територије града Зајечара сачињавају Бели
Тимок, Црни Тимок, Велики Тимок, са већим
и мањим притокама у свом сливу Белог Тимока и Борска река у сливу Великог Тимока, док
су остале притоке мале реке и потоци и имају
обележја бујичастих токова у сливовима, а конфигурација терена у том делу је брдско-планинска, па штете од поплава немају веће размере.
Имајући у виду хидрографске облике
суседних општина, а пре свега Књажевац (за
слив Белог Тимока), Бољевац и Бор (за слив
Црног Тимока), као и водни потенцијал у сливу града Зајечара, може доћи до појаве наглог
повећања водостаја у Белом Тимоку, Црном Тимоку и Великом Тимоку, што се у претходним
годинама и показало. Узрок наглог повећања
водостаја су дуготрајне и обилне кишe и нагло
топљење снега праћено кишом у пролећним
месецима. Изненадно повећање водостаја,
преко нивоа редовне одбране, проузроковало
је пробијање насипа на ударним кривинама и
изливање воде из корита на појединим деловима територије града Зајечара.
Према досадашњим показатељима плана,
плавна подручја могу настати у приобалном
делу Белог Тимока, Црног Тимока и Великог
Тимока и на деловима тока Грлишке и Борске
реке.
Од воде Белог Тимока угрожено подручје
је десно приобаље од села Грљана према Зајечару у површини око 2574 ха, а у којем потесу
се налази насеље „Вишњар”. У делу „Вишњара”
угрожен је државни пут I реда Зајечар-Вршка
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Чука према Бугарској. Под водом би се тада
нашло и пољопривредно земљиште низводно
од пута Зајечар - Велики Извор, као и објекти
Општинског затвора и мањи број домаћинстава у левом и десном приобаљу Белог Тимока.
Повећањем водостаја на Црном Тимоку,
дошло би до пробијања насипа на ударним
кривинама водотока, што би проузроковало
плављење земљишта у приобалном појасу у
укупној површини од 550 ха.
Од плавног таласа и подземних вода,
угрожена би била насеља Котлујевац и Подлив,
на делу приобалног појаса. У овим насељима
угрожене су и постојеће комуникације и инфраструктура, као и објекти привредних и
других организација. У насељу Гамзиградска
Бања плавним таласом захваћен би био Центар
за рехабилитацију и Центар за одмор и опоравак радника, хидроелектрана „Гамзиград” и
викендице у приобалном подручју.
Од воде Великог Тимока угрожено би
било насеље Трнавац, као и пољопривредно
земљиште у приобалном подручју на левој и
десној обали, у површини од 535 ха.
Грлишка и Борска река на свом току изазивају плављење појединих делова приобалног
подручја, што угрожава објекте на овом подручју.
На свим водотоцима били би угрожени и
мостови због зачепљења дрвеном грађом, чиме
би се смањила пропусна моћ воде, повећао водостај узводно од мостова и угрозила њихова
стабилност.
На територији града Зајечара до сада су
изграђене три хидроакумулације. Хидроакумулација код Салаша је капацитета 50.000 м3
воде и својом акумулацијом у случају наглог
пуцања, створила би поплавни талас, који би
угрозио село Велика Јасикова. Хидроакумулација на Великом Тимоку, код Чокоњара је
проточна акумулација и у случају наглог пуцања не може изазвати стварање поплавног
таласа. Хидроакумулација на Грлишкој реци је
за водоснабдевање града Зајечара. Корисници
ове хидроакумулације имају документацију о
последицама које би настале наглим рушењем
бране и мерама заштите.
То спада у домен катастрофалних последица. У нормалним условима нема плављења
низводно и узводно од бране, јер се поплавни
талас ублажава акумулацијом.
Појава подземних вода је могућа на
територији града Зајечара и овом појавом су
угрожена насеља Звездан, Вражогрнац и Трнавац, а посебно град Зајечар. Подземне воде
највише угрожавају објекте за снабдевање људи
пијаћом водом, а дужом појавом могу изазвати
епидемије заразних болести.
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Угрожено подручје од излива Белог Тимока у месту званом „Бурдаци”- лева обала,
обезбеђено је насипом на делу излива. Насипање је извршено од самих корисника пољопривредног земљишта, тако да је изведени насип несређен - неиспланиран, односно како је
земља истоваривана из трактора, тако су и различите висине насипа. На једном месту урађен
је тракторски прилаз Тимоку, те би преко овог
прилаза могло да дође до изливања и плављења
викендица.
Јаруга испод Белог брега од улива у Црни
Тимок, па до Фршкогорске улице, у доњем делу
има обрађено корито, са извесним сужењима.
На једном месту постоји насип јаруге, који
служи за прелаз возила и пешака. У горњем
делу јаруге постоји насип са десне стране,
који делимично штити насеље „Кључ”. На уливу јаруге и Фрушкогорске улице изграђен је
цевасти пропуст са решетком, па вода једним
делом иде кроз пропуст, а регулисаним делом
због природног пада иде према котларници у
насељу „Кључ”.
Јаруга са Краљевице, насеље „Подлив” је од
надвожњака у ул. Н. Пашића плитка, а посебно
на местима где су грађани направили прилазе
насељу, те је могуће изливање.
Код интерната - Скопљанска улица, атмосферска вода са сливног подручја Краљевице
и одводног канала поред железничке пруге,
улива се цевастим пропустом, који иде испод
коловоза у улици 7. септембра, па потом прелази код отвореног канала поред интерната и
улива се у ул. С. Марковића. За време великих
падавина и топљења снега, сливници у улици
Св. Марковића нису у могућности да приме
велики прилив воде, па долази до њиховог запушења.
На основу изложеног, може се закључити
да територију града Зајечара могу да задесе
и поплаве већег обима, које би имале велике
последице на материјална добра и људе. До
таквих поплава долази када водостај обеју река
(Белог и Црног Тимока) истовремено изразито
порасте, а што се дешава у 50 -100 година.
III ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ
Да би се смањило штетно дејство вода и да
би последице изазване плављењем биле што
минималније, неопходно је предузети одређене
превентивне мере одбране од поплава и то:
- стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија,
- стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава,
- редовно иновирати техничку документацију о објектима и подручјима, насипима и ли-
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нијама одбране,
- унапређивати системе осматрања, веза и
координацију извршења задатака.
На рекама и мањим водотоцима где је ниво
организованости одбране слабији предузети
мере:
- изградњу мањих устава и брана, за пријем
поплавног таласа,
- стално радити на пошумљавању голети и
засејавању травом.
Огромна количина наноса и растиња у
кориту река условљава тежак проток, што је
веома често основни узрок изливања воде и
плављења, те треба предузети мере да се оваква места очисте.
Превентивне мере можемо набројати
следећим редоследом:
1. Обезбедити да се у поступку израде и
доношења урбанистичких планова, правилима
уређења и грађења, одреде општи и посебни
услови за заштиту од непогода и поплава;
2. Кроз урбанистичко уређење простора и
насеља, предвидети и мере за заштиту живота
и здравља људи, као и материјалних добара, од
поплава у миру и рату,
3. Извођење антиерозивних радова,
првенствено пошумаљавањем и санирањем
клизишта,
4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавање постојећих,
5. Изградња хидроакумулација у низу, као
и малих и минихидроакумулација,
6. Изградња система канала за одвођење
воде и њихово одржавање,
7. Изградња мостова и пропуста са већом
пропусном моћи воде,
8. Обележавање на терену линије допирања
максималног могућег поплавног таласа, који
би настао рушењем или преливањем бране на
хидроакумулацијама,
9. Организација службе осматрања и
обавештавања (Службе О и О) на већим водотоцима и високим бранама, ради благовременог
обавештавања о опасностима од поплава.
10. Оспособљавање грађана за заштиту и
спасавање од поплава, кроз личну и узајамну
заштиту,
11.Оспособљавање предузећа од интереса
за заштиту и спасавање од поплава и уношење
њихових задатака у планове одбране.
12. Оспособљавање свих јед. ЦЗ, а посебно
специјализованих за спасавање на води,
13. Оспособљавање добровољних организација (ДО) и дефинисање задатака чија је
активност везана за воду (кајакаши, рониоци и
сл.),
14. Остваривање сарадње са јединицама и
штабовима Војске Србије (посебно са једини-
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цама чија је активност везана за воду).
15. Оспособљавање штабова ЦЗ за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава,
16. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и
систем спасавања од поплава,
17. Израда планова заштите и спасавање од
поплава.
IV МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ ПОТРЕБЕ И
МОГУЋНОСТИ ЗА ОВУ ЗАШТИТУ

Угроженост територије града Зајечара поред већих водотока Белог Тимока, Црног Тимока и Великог Тимока је такве природе, да се
превентивне мере заштите не могу предузети
са већим ефектима. Радови на регулацији ових
река и заштита целокупног подручја били би
веома скупи због дужине водотока, а заштићена
површина би била релативно мала, у односу на
укупна инвестициона улагања.
Привремене мере на подизању локализационих или насипа мањих димензија су такође
нерентабилне, јер ови насипи захтевају одузимање површина за материјалне радове за труп
насипа, што с обзиром на њихову дужину и
степен заштите не би било оправдано.
Међутим, мере превентиве се могу спроводити у мањем обиму и за поплаве мањих
размера, које обично долазе у летњим месецима, оне се састоје у следећем:
- Да се на највише лежеће површине, које су
изложене поплавама сваке године (вода у њих
улази кроз уске рукавце), предузму мере изградње локализационих насипа и тиме спречи
улазак воде у депресије,
- Да се при одржавању локалних пољских
путева нарочито код оних који иду преко поплављеног терена и секу га у попречном смеру,
поред јаркова подигну пратећи грудобрани од
ископаног материјала из јаркова и тиме направи систем попречних „зечијих” насипа који ће
бранити угрожену површину од поплава,
- Да се преко МЗ предузму широке мере
указивања потребе да свако домаћинство
приликом пролећних радова изради локалне
грудобране око угрожених површина, које
би одржавањем из године у годину оспособили и за поплаве већих размера. Ова акција
би била нарочито ефикасна ако би се суседна
домаћинства удружила, јер би у том случају
мере превентивне заштите обухватиле веће
површине са једне и боље би се чувале са друге
стране.
- Да се у МЗ по могућству предузму мере
за извођење краткорочних акција у радној снази, нарочито на уређењу потока и да се брзим
акцијама изврши чишћење корита на оним
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деловима на којима се вода најчешће излива.
Обично су то мале дужине које се са релативно
мало рада могу лако и брзо санирати.
V БУЈИЦЕ
УВОД:

На територији града Зајечара обзиром на
конфигурацију, постоји више бујичних потока.
Обраслост брдског терена није задовољавајућа,
те се јавља и ерозија земљишта. Карактеристика
бујичних потока је та, да су кратког тока и услед већих киша попуне своје корито и изливају
се у околно земљиште и економске и стамбене
објекте. Том приликом, испирају површински
слој земљишта и наносе у равничарске делове,
где засипају корито потока и узрокују изливање
воде.
ПРОЦЕНЕ МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ

Карактеристичне бујичне мање реке и потоци које се изливају, плаве и угрожавају објекте,
саобраћајнице и површине, углавном су све
реке и потоци на територији града Зајечара.
МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ ПОТРЕБЕ И МОГУЋНОСТИ ЗА ОВУ ЗАШТИТУ

За спречавање штета које изазивају
бујице, неопходно је редовно одржавање корита бујичних река и потока, нарочито на
најугроженијим местима, као и пошумљавање
и затравњивање планинских површина и површина у брдским теренима, које су подложне
ерозији. Тиме би се смањило засипање корита
наносом и омогућио већи проток воде.
VI РУКОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТОМ

Заштиту од елементарних непогода, као и
спровођење мера за ову заштиту, врши Оперативни штаб за заштиту од поплава, који образује и којим руководи Градоначелник града
Зајечара.
Стручну помоћ у руковођењу одбраном од
поплава на заштићеном подручју, као и на оним
на којима нема одбрамбеног система, дужна
је да да Водопривредна организација, која је
својим Годишњим планом одбране од поплава
предвидела руководиоце сектора и потребно
стручно људство и механизацију за спровођење
одбране.
Руководилац сектора је дужан да поред
свог сектора који се брани одбрамбеним насипом, упозна подручје које није брањено на
већим водотоцима, тако да у случају потребе
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буде у могућности да спроводи мере заштите
на читавој територији града Зајечара.
VII
СПРОВОЂЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ
ГРАЂАНА И МАТЕРИЈАЛНИХ СРЕДСТАВА

Ако прети или је настала елементарна
непогода која је угрозила и угрожава здравље
и животе људи или материјална добра у већем
обиму на територији града Зајечара или на
територији суседних општина, надлежни орган
може да нареди општу или делимичну мобилизацију и учешће грађана, јединица и штабова цивилне заштите, радних јединица, службе
ОЈОУ, органа локалне самоуправе и материјалних средстава.
VIII
ОБИМ И ПРВЕНСТВО УЧЕШЋА
ПРЕДУЗЕЋА - УСТАНОВА

Права и дужност предузећа, установа и
грађана у заштити од штетног дејства воде,
прописана су Законом о водама („Сл.гласник
РС” 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05).
За заштиту подручја од поплава потребна су знатна материјална средства, која
треба обезбедити од стране града Зајечара и надлежних државних органа, а радну
снагу, материјал и опрему обезбедиће АД
„Пут”Зајечар, АД „Водоградња” Зајечар,
ЈКП „Водовод” Зајечар, Предузеће за путеве
„Зајечар” АД Зајечар и ЈП „Тимочка крајина”
Зајечар и то:
АД „Пут” Зајечар
- руководилац сектора
1
- руководилац деоница
1
- број радно ангажованих50
- камиони
5 ком.
- утоваривачи
1 ком.
- грејдери
1 ком.
- булдожери
2 ком.
- алат и материјал по посебном требовању
АД „ВОДОГРАДЊА” Зајечар
- руководилац деонице
- број радно ангажованих
- камиони кипери
- комбинирке
- ровокопачи
- моторне пумпе
- ситан алат

1
12
4 ком.
2 ком.
3 ком.
2 ком.

ЈКП „Водовод” Зајечар
-број радно ангажовани
- камиони

10
2 ком.
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- камиони кипери
- моторне пумпе
- ровокопачи
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1 ком.
3 ком.
2 ком.

Предузеће за путеве „Зајечар” АД
Зајечар
- број радно ангажованих
24
- камиони
5 ком.
- камиони кипери
7 ком.
- утоваривачи
3 ком.
- багери
3 ком.
- моторне пумпе
3 ком.
- булдожери
2 ком.
- ровокопачи
1 ком.
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Здравствени центар Зајечар, Завод за јавно
здравље „Тимок” Зајечар, организација Црвеног
крста и грађани.
XII ПОТРЕБА ЗА УЧЕШЋЕМ ЈЕДИНИЦА
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Ако је елементарна непогода угрозила
здравље и животе људи или материјална добра у већем обиму, а процена је да ангажовани субјекти неће моћи да изврше постављене
задатке, штаб ЦЗ затражиће учешће јединица
Војске Србије.
XIII МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛА ЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА

ЈП „Тимочка Крајина” Зајечар
- број радно ангажованих
30
- ситан алат
- џакови за песак
На основу Закона о водама, месне заједнице
обезбеђују људство као и превозна средства
(трактори, аутомобили ...), што се разрађује
кроз план месне заједнице у случају поплава.

- темељно чишћење поплављених објеката,
- одвођење и испумпавање заосталих вода,
- чишћење, дезинфекције и хлорисање водних објеката,
- микробиолошка контрола исправности
хране и воде,
- укидање забране употребе воде,
- здравствено и санитарно обезбеђивање.

IX ЗАДАЦИ ЦЕНТРА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ

Центар за обавештавање је дужан да о
појави могућности елементарне непогоде-поплаве, обавести Оперативни штаб за заштиту
од поплава, становништво, предузећа и друге
привредне субјекте и органе локалне самоуправе за подручје које је угрожено или може
бити угрожено.
Х УПОТРЕБА ЈЕДИНИЦА
ЗАШТИТЕ И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА

ЦИВИЛНЕ

За мере, радове и поступке на спашавању
људства и материјалних добара и отклањање
последица од елементарних непогода, ангажују
се штаб ЦЗ, штабови ЦЗ у месним заједницама,
предузећима и другим привредним субјектима
јединице цивилне заштите здружених одреда и
радне јединице.
ХI ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА
ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

За организацију пружања прве медицинске
помоћи, прве ветеринарске помоћи, асанацију
и спасавање, евакулацију, збрињавање, организовање и спровођење других мера заштите од
елементарних непогода, ангажују се специјализоване јединице цивилне заштите (које се
по саставу мобилишу у зависности од врсте и
обима непогоде), предузећа и други привредни
субјекти, у зависности од њихове делатности,

XIV ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

У условима када временска непогода прети
да постане елементрна непогода, може да прогласи ванредно стање и преузме руковођење
одбраном од поплава.
Градоначелник града Зајечара, преко
Оперативног штаба за заштиту од поплава, доноси одлуке о ангажовању снага и средстава за
одбрану од полава.
Ради спровођења активности на одбрани од поплава, предузећа и други привредни
субјекти су у обавези да ставе на располагање
радне машине, цистерне, теренска возила за
превоз људства и др., Оперативном штабу за
заштиту од поплава и штабу ЦЗ.
За ангажовање материјално-техничких
средстава из предходног става, власници имају
право на накнаду, према стварно учињеним
трошковима, коју одређује Градоначелник града Зајечара, посебним решењем.
На предлог Градоначелника, обезбедиће се
из буџета града Зајечара најнужнија средства за
интервенције у одбрани од поплава. У случају
проглашења ванредног стања, Градоначелник ће се обратити захтевом за недостајућа
средства надлежним државним органима.
Саставни део Плана чине прилози (графички планови, табеларни прегледи, спискови
итд.).
Два комплетна примерка Плана (заједно
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са свим прилозима) чувају се у архиви Градске
управе Зајечар - Одељењу за привреду и
друштвене делатности.

На основу члана 38. Закона о водама („Сл.
гласник РС”, бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96
и 101/05), члана 20. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС” бр.129/07)
и члана 39. тачка 30. Статута града Зајечара
(“Службени лист града Зајечара” бр. 1/08),
по претходно прибављеном мишљењу Јавног
водопривредног предузећа „Србијаводе” Београд, Водопривредни центар „Сава-Дунав” РЈ
„Неготин”, Неготин бр. 496/3-07 од 10.10.2007.
године, Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УТВРЂИВАЊУ ЕРОЗИВНОГ ПОДРУЧЈА
И ПРОТИВЕРОЗИВНИМ МЕРАМА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању ерозивног подручја
и противерозивним мерама („Службени лист
општина” број 30/93), члан 1. Одлуке мења се
и гласи:
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слива око 12,32 км²- цело сливно подручје;
 Селачка река, КО Селачка, површина
слива око 15,40 км² - цело сливно подручје;
 Бели Поток (Малоизворска река), КО
Мали Извор, површина слива око 20 км ²- цело
сливно подручје;
 Магашевац, КО Мали Извор, површина
слива око 2,80 км² - цело сливно подручје;
 Љути дол, КО Вратарница, површина
слива око 5,57 км² - цело сливно подручје са
притокама;
 Сегментски дол, КО Вратарница, површина слива око 4,64 км² - цело сливно подручје са притокама;
 Шашка река, КО Вратарница, површина
слива око 27,64 км² - цело сливно подручје;
 Прлитска река, КО Прлита, површина
слива око 27,28 км² - гроњи део слива;
 Бели Тимок, слив леве обале реке на
КО Грљан;
 Бели Тимок, слив леве обале реке на
КО Заграђе;
 Лубничка река, лева притока Белог
Тимока, са површином слива од око 77,08 км²
- цело сливно подручје на КО Планиница, КО
Лубница, КО Шљивар, КО Грљан;
 Слив реке Врбица, лева притока Белог
Тимока, са површином слива од око 36,08 км²
- цело сливно подручје на КО Мариновац, КО
Врбица и КО Боровац;

“Члан 1.

3. Слив Црног Тимока:
Сливно подручје на КО Гамзиград, КО
Звездан и КО Зајечар,

Овом Одлуком утврђује се ерозивно подручје на земљиштима угроженим од ерозије
на територији града Зајечара и прописују противерозивне мере, ради спречавања штете од
ерозије.”

4. Слив Великог Тимока са притокама:
 Дубоки поток, лева притока, са површином слива од око 3,20 км² на КО Зајеча;





Члан 2.
Члан 3. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 3.
На територији града Зајечара утврђују се
следећа ерозивна подручја:
1. Слив Грлишке реке:
лева притока Белог Тимока са површином слива од око 202 км² - цело сливно подручје на КО Ласово, КО Горња Бела Река, КО
Леновац, КО Лесковац, КО Планиница и КО
Грлиште;


2. Слив Белог Тимока са притокама:
Суви поток, КО Селачка, површина



Алапин поток, лева притока, са површином слива од око 54,00 км² - КО Николичево,
са притокама Суводолском, Николичевском и
Пивничком реком;
 Вражогрначка река (Црна река) лева
притока, на КО Вражогрнац и КО Рготина;
 Јелашничка река, са површином слива
од око 55 км², на КО Чокоњар и КО Јелашница,
са притокама:
• Магушевачки поток, на КО Јелашница;
• Бучине поток, на КО Дубочане, КО
Јелашница и КО Копривница,
• Копривничка река, на КО Копривница;
 Салашка река, лева притока, са површином слива од око 97,0 км² на КО Велика
Јасикова, са притокама:
• Дубочански поток, КО Дубочане;
• Медведовац поток, КО Велика Јасикова,
КО Мала Јасикова,
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• Јасиковачка река, КО Мала Јасикова;
• Извориште и ток Салашке реке, КО
Глоговица;
• Клисура река - КО Глоговица, КО Салаш и КО Велика Јасикова;
 Бруснички поток, лева притока, са површином слива од око 14,25 км² , на КО Брусник
и КО Кленовац;
 Сиколска река, део слива на КО
Метриш;
 Браћевачка река, десна притока, део
слива са притокама:
• Бајин поток, на КО Шипиково;
• Брезје поток, део слива на КО Шипиково;
• Прожоровачка река, део слива на КО
Јасеновац;
 Јасеновачки поток, десна притока, са
површином слива од око 1,20 м² на КО Велики
Јасеновац;
 Копријец поток, десна притока, са површином слива од око 2,95 км² на КО Јасеновац;
 Ваља Лаку поток, десна притока, са површином слива од око 4,35 км²; поток Градсково, са површином слива од око 8,80 км²; поток
Огашу Суват са површином слива од око 1,90
км²; поток Вирови, са површином слива од око
6,90 км²; поток Огашу Ћалу ал маре, са површином слива од око 2,5 км², све на КО Градсково;
 Ток Великог Тимока, на делу КО Трнавац и КО Табаковац, са припадајућим делом
слива на левој и десној страни тока,
 Великоизворска река, десна притока,
са површином слива од око 25,60 км² на КО
Велики Извор - десна страна слива;
 Криви Поток, десна притока, са површином од око 3,80 км² на КО Велики Извор
- десна страна слива;
 Безданица река, десна притока са површином од око 8,60 км² на КО Велики Извор и
КО Халово - десна страна слива;
 Десна страна сливног подручја Тимока у КО Халово, КО Градсково и КО Велики
Јасеновац.”
Члан 3.
Члан 4. Одлуке мења се и гласи:
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појасева или сађење вишегодишњих дрвенастих биљака;
3. обрађивање земљишта са нагибом
већим од 10% управно на пад терена, односно
по изохипсама (хоризонтално);
4. терасирање пољопривредног земљишта,
на падинама нагиба већег од 9%;
5. затравњивање стрмих земљишта;
6. пошумљавање голети;
7. мелиорацију деградираних шума и
пашњака;
8. ђубрење ораничних површина стајским
ђубривом;
9. уређење бујичних водотока, чишћење
корита и сл.;
10. изградњу специфичних грађевинских
објеката (гардона, терасица, рустикалних зидића, плетара и осталих ретензионих објеката);
11. друге мере у складу са Законом и
одредбама ове Одлуке.”
Члан 4.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 5.
На ерозивном подручју из члана 3. ове Одлуке забрањује се власницима, односно корисницима земљишта:
1. привремено или трајно преоравање
ливада, пашњака и другог земљишта и њихово
претварање у њиве са једногодишњим културама;
2. крчење дугогодишњих засада, сеча шума
и шумских засада изнад угрожених парцела;
3. чиста сеча шума на теренима са нагибом;
4. вађење корења индустријског и лековитог биља;
5. вађење земље, песка, шљунка и камена;
6. испаша стоке у шумама и на новоформираним ливадама;
7. напасање стоке на одређено време или
ограничавање броја грла која се могу пуштати
на одређене површине;
8. подизање објеката који угрожавају стабилност земљишта (воденице, канали и друго).”
Члан 5.

„Члан 4.
Ради спречавања штете од ерозије, власници односно корисници земљишта дужни су да
на ерозивном подручју из члана 3. ове Одлуке,
предузимају следеће противерозионе мере:
1. пошумљавање и гајење вишегодишњих
засада (шумских и воћарских);
2. подизање и гајење пољозаштитних

После члана 6. додаје се нови члан 6а, који
гласи:
„Члан 6а:
За изградњу инвестиционих објеката и за
извођење грађевинских радова на ерозивном
подручју, инвеститор је у обавези да, у складу са водопривредним условима издатим од
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надлежних органа и прописима који регулишу
изградњу објеката, изради инвестиционотехничку документацију, за коју је у обавези
да прибави водопривредну сагласност, сходно
одредбама чл. 15., 16. и 17. Закона о водама.”
Члан 6.
Члан 7. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 7.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши
Градска управа Зајечар - Одељење за привреду и
друштвене делатности, у сарадњи са надлежном
водопривредном инспекцијом Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде.”

23. SEPTEMBAR 2008.
Члан 9.

Члан 10. Одлуке брише се.
Члан 10.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара.”
I број 011 - 37
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Члан 7.
Члан 8. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 8.
Новчаном казном у износу од 5.000 динара
до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1. не предузме противерозивне мере
утврђене у члану 4. Одлуке;
2. поступи противно одредбама члана 5.
Одлуке;
3. не поступи у складу одредбама члана 6.
став 1. Одлуке;
4. не поступи у складу одредбама члана
6а. Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана, казниће
се и одговорно лице у правном лицу, новчаном
казном у износу од 250 до 25.000 динара.
За прекршаје из става 1. овог члана, казниће се предузетник новчаном казном од 2.500
до 250.000 динара.”
Члан 9. Одлуке мења се и гласи:
„Члан 9.
Новчаном казном у износу од 250 динара
до 25.000 динара казниће се физичко лице власник, односно корисник пољопривредног
земљишта, ако:
1. не предузме противерозивне мере
утврђене у члану 4. Одлуке;
2. поступи противно одредбама члана 5.
Одлуке;
3. не поступи у складу одредбама члана 6.
став 1. Одлуке;
4. не поступи у складу одредбама члана
6а. Одлуке.”

На основу члана 39. Статута града Зајечара
(„Сл. лист града Зајечара”, бр. 1/08) и чл. 131.
Пословника Скупштине града Зајечара („Сл.
лист града Зајечара”, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

ОДЛУКУ
О НАКНАДАМА ОДБОРНИКА, ЧЛАНОВА
ГРАДСКОГ ВЕЋА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА
СКУПШТИНЕ ГРАДА И ГРАДСКОГ
ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се права на накнаду
одборника, чланова Градског већа који нису на
сталном раду и чланова радних тела Скупштине
града и Градског већа града Зајечара.
Члан 2.
Одборник у Скупштини има право на:
- месечну накнаду за обављање одборничке
функције;
- накнаду за учешће у раду на седници
Скупштине, за свако присуствовање седници;
- накнаду за трошкове превоза.
Члан 3.
Одборник има право на накнаду за
трошкове превоза под условом да има пребивалиште ван седишта Града Зајечара.
Висина накнаде трошкова превоза за долазак на седницу, признаје се у висини цене карте
коришћеног превозног средства јавног превоза.
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Износ трошкова из претходног става
утврђује се на основу приложене путне карте.
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евиденције, издаје Служба за скупштинске послове, као и осталих потребних прилога.
Члан 10.

Члан 4.
Ако одборник за долазак на седницу користи сопствено возило, има право на накнаду
трошкова у висини 15% од цене литра моторног
горива по пређеном километру.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје
да важи Одлука о накнадама одборника,
чланова општинског већа и чланова радних
тела Скупштине општине и општинског већа
општине Зајечар („Сл. општина”, бр. 14/06).

Члан 5.

Члан 11.

Председник
и заменик председника
Скупштине града, који нису на сталном раду
у Граду, имају право на накнаду, у месечном
износу, за припремање и вођење седница
Скупштине града и обављање других послова у
складу са Законом и Статутом.

Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана
објављивања у „Сл. листу града Зајечара”.
I бр. 011 - 38
У Зајечару, 23.09. 2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 6.
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Члан Градског већа, који није на сталном
раду у Граду има право на месечну накнаду за
обављање функције члана Градског већа.
Члан Градског већа из претходног става,
који има пребивалиште ван седишта Града
Зајечара, има право на накнаду за трошкове
превоза под истим условима као и одборник у
Скупштини.

На основу чл. 39. Статута града Зајечара
(„Сл. лист града Зајечара,” бр. 1/08), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

Члан 7.

ОДЛУКУ

Чланови сталних радних тела у Скупштини имају право на накнаду за присуство и
учешће у раду на седници радног тела, за свако
присуствовање седници.
Члановима повремених радних тела
Скупштине града и Градског већа припада право на накнаду из става 1. овог члана за учешће
на седницима у случају када заседају за потребе
Скупштине града и Градског већа.
Члан радног тела који има пребивалиште
ван седишта Града Зајечара, има право на накнаду за трошкове превоза под истим условима
као и одборник у Скупштини.

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДСКОМ
ВЕЋУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ
НЕПОКРЕТНОСТИ

Члан 1.
Даје се овлашћење Градском већу града Зајечара да утврђује просечну тржишну
вредност непокретности по 1м2 на територији
града Зајечара која служи за одређивање основице за обрачун пореза на имовину физичких
лица.
Члан 2.

Члан 8.
Висину накнада из чл. 2. алинеја 1 и 2, чл. 5,
чл. 6. став 1. и чл. 7. став 1. и 2., утврђује Градоначелник посебним решењем.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења,
а објавиће се у „Сл. листу града Зајечара”.
I бр. 011- 39
У Зајечару, 23.09.2008.године.

Члан 9.
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
Исплату накнада утврђених овом Одлуком
врши Одељење за финансије.
Исплата се врши уз потврду, коју на основу

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС”,
број 129/07) и члана 39. тачка 7. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донeла је

ОДЛУКУ

23. SEPTEMBAR 2008.

УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ” ЗА РАДНУ 2008/2009.
ГОДИНУ

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Предшколски програм Предшколске установе „Ђулићи” у Зајечару, за радну 2008/2009. годину.
II

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКА И ДРУГИХ ОПШТИХ
АКАТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЗАЈЕЧАР

Ово решење објавити у „Службеном листу
Града Зајечара” .

Члан 1.
Овом Одлуком врши се терминолошко
усклађивање одлука и других општих аката
Скупштине општине Зајечар и органа општине
Зајечар са законом и Статутом града Зајечара.

I Бр. 02 - 98
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Члан 2.
У одлукама и другим општим актима из
претходног члана Одлуке:
- реч „општина” замењује се речју „град”;
- речи „Председник општине” замењују се
речју „Градоначелник”;
- речи „Општинско веће” замењују се речима „Градско веће” и
- речи „Општинска управа” замењују се
речима „Градска управа”,
у одговарајућем падежном облику.
Члан 3.

На основу чл. 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Сл. гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), члана
23. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”,
бр. 1/08), Скупштина града Зајечара на седници
одржаној дана 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара”.
I Број 011- 40
У Зајечару, 23.09. 2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. тачка 9. Статута града
Зајечара („Службени лист града Зајечара”, број
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донeла је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП “КРАЉЕВИЦА”
ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА

I
Даје се сагласност ЈКП „Краљевица”
Зајечар да цене гробљанских услуга може утврдити у следећим износима:
- за сахрану на дубини од 1,70 м ......................
..................................................................4.237,00 дин.
- за сахрану на дубини од 2,20 м ......................
..................................................................5.138,00 дин.
- за сахрану новорођенчади и делова тела
са ископом гроба и затрпавањем ..........................
..................................................................1.510,00 дин.
-за сахрану у гробници са откопавањем .......
..................................................................2.277,85 дин.
- за сахрану у гробници са покл.плочом .......
..................................................................1.627,10 дин.
- закуп земљишта годишње по 1 гробном
месту .........................................................197,12 дин.
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- закуп земљишта годишње за гробницу по
м2 ..................................................................69,50 дин.
- чишћење и уређење гробља по гробном
месту - годишње ....................................371,00 дин.
- укоп урне .....................................1.659,96дин.
- употреба капеле до 8 часова (код случајева
када се покојник не сахрањује на Зајечарском
гробљу) ..................................................1.106,44 дин.
- употреба капеле преко 8 часова (код
случајева када се покојник не сахрањује на
Зајечарском гробљу) .........................1.659,96 дин.
II
Право на попуст у цени сахрањивања из
тачке I овог решења у висини од 20% има Центар
за социјални рад уколико сноси трошкове сахрањивања свог корисника.
III
ЈКП „Краљевица” Зајечар обавезно је да од
предложене цене закупа земљишта за гробна
места и чишћење и одржавање гробља издвоји
30% на име инвестиционог динара.
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ЦА” ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ УСЛУГА ИЗВОЖЕЊА
СМЕЋА

I
Даје се сагласност ЈКП „Краљевица”
Зајечар да цене услуга извожења смећа може
утврдити у следећим износима:
Категорија корисника

.....

цена м2

- домаћинства ................................2,97 дин.
- дворишта ...................................0,328 дин.
- школе, архив, обданишта, библиотека,
позориште, музеј, биоскоп ......2,97 дин.
- привреда ....................................11,88 дин.
- трговина и угоститељство
до 30 м2 ..........................................31,18 дин.
од 31 до 60 м2 ...............................25,24 дин.
од 61 до 100 м2 .............................16,33 дин.
од 101 до 500 м2 ...........................11,88 дин.
преко 501 м2 ...................................8,31 дин.
- киосци, приколице (по објекту) ...................
..............................................................808,78 дин.
- бензинска пумпа (по објекту) .......................
...........................................................1.072,72 дин.

IV
Цене из става I овог Решења примењиваће
се од дана објављивања у „Сл. листу града
Зајечара”.
V
Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара”.
I бр. 02 -100
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Сл. гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон), члана
23. Закона о комуналним делатностима („Сл.
гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”,
бр. 1/08), Скупштина града Зајечара на седници
одржаној дана 23.092008 године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП “КРАЉЕВИ-

II
Право на попуст у цени извожења смећа из
тачке I овог решења у висини од 20% имају:
- домаћинства корисника права на
материјално обезбеђење по Закону о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана, и
- домаћинства корисника туђе неге и помоћи.
Право на попуст у цени извожења смећа
из тачке I овог решења у висини од 10% имају
домаћинства чији су укупни приходи до 50%
изнад нивоа социјалне сигурности породице
утврђене на основу Закона о социјалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности грађана.
Начин и услове за остваривање права из
тачке II овог решења прописује Управни одбор
ЈКП „Краљевица” Зајечар.
III
ЈКП „Краљевица” Зајечар обавезна је да од
предложене цене издвоји 18,75% за инвестиције.
IV
Цене из става I овог Решења примењиваће
се од дана објављивања у „Сл. листу града
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Зајечара”.
V

Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара”.
I бр. 02 - 99
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 69б став 1. и 3. Закона о
социјалној заштити и обезбеђивању социјалне
сигурности грађана („Сл. гласник РС“, број
36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 45/94, 48/94,
52/96, 29/01, 84/04, 115/05), члана 39. став 1.
тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист
града Зајечара“, број 1/08), Скупштина града
Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ
Мира Андријашевић, дипломирани правник из Зајечара, именује се за директора Центра
за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару, на време
од четири године.
О б р а з л о ж е њ е:
Члан 69б став 1. Закона о социјалној
заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана („Сл. гласник РС“, број 36/91, 79/91,
33/93, 53/93, 67/93, 45/94, 48/94, 52/96, 29/01,
84/04, 115/05) прописује да се директор установе социјалне заштите именује на време од
четири године.
Чланом 69б став 3. овог Закона предвиђено
је да директора центра за социјални рад именује
општина, односно град, на основу конкурса,
а по прибављеном мишљењу управног одбора
центра и сагласности министарства надлежног
за социјална питања, односно надлежног органа аутономне покрајине.
Став 4. истог члана прописује да се за
директора центра за социјални рад може
именовати лице које има високо образовање
струке: социјални радник, правник, прихолог,
педагог, специјални педагог, дефектолог, ан-
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драгог, економиста, политиколог и социолог и
најмање пет година радног искуства у струци.
Према члану 39. став 1. тачка 10. Статута
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број
1/08) Скупштина града именује и разрешава
управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа,
организација и служби, чији је оснивач и даје
сагласност на њихове статуте, именује и разрешава школске одборе, у складу са законом.
По спроведеном конкурсу за избор и
именовање директора Центра за социјални рад
„Зајечар“ у Зајечару, Управни одбор ове установе предложио је Миру Андријашевић, дипл.
правника из Зајечара, досадашњег в.д. директора установе, за директора Центра за социјални
рад, и о томе доставио мишљење актом број:
551-1005 од 10.06.2008. године.
Министарство рада и социјалне политике
- Сектор за бригу о породици и социјалну
заштиту, својим актом број: 119-01-111/200809 од 08.07.208. године, дало је сагласност да
се на дужност директора Центра за социјални
рад „Зајечар“ у Зајечару именује Мира Андријашевић.
Мира Андријашевић је рођена 1. марта
1959. године. После основне школе и гимназије завршила је Правни факултет. У струци је
остварила 17 година радног стажа. Радила је у
Републичком фонду за пензијско и инвалидско
осигурање на различитим правним пословима,
а Решењем министра рада, запошљавања и социјалне политике од 13. децембра 2006. године
именована је за вршиоца дужности директора
Центра за социјални рад у Зајечару.
Имајући у виду напред наведено, а на основу овлашћења из прописа и у складу са чланом 192. Закона о општем управном поступку,
Скупштина града Зајечара одлучила је као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог
Решења може се покренути управни спор,
тужбом код Окружног суда у Зајечару, у року
од 30 дана од дана пријема овог Решења. Тужба
се предаје Суду непосредно или преко поште.
Решење доставити именованој, Центру за
социјални рад „Зајечар“ и архиви Скупштине
града Зајечара.
I бр. 02 - 101
У Зајечару, 23.09.2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03,
58/04, 62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл.
лист града Зајечара“, број 1/08), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ У САЛАШУ

I
РАЗРЕШАВА СЕ Миодраг Ђурић дужности члана у Школском одбору Основне школе
„Јован Јовановић Змај“ у Салашу.
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I

Разрешавају се дужности члана Школског
одбора Основне школе ‘’Хајдук Вељко’’ у Зајечару, и то:
1. Мирослава Златковић, представник родитеља
2. Слађана Мушатовић, представник локалне самоуправе
II
Именују се у Школски одбор Основне
школе ‘’Хајдук Вељко’’ у Зајечару, и то:
1. Златан Бекић,представник родитеља
2. Биљана Николић, представник локалне
самоуправе
III
Решење доставити именованима, Основној школи ‘’Хајдук Вељко’’ у Зајечару и архиви
Скупштине града Зајечара.

II
ИМЕНУЈЕ СЕ Небојша Предић за члана
Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ у Салашу, као представник родитеља.

I број 02 - 103
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

III
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Решење доставити именованима, Основној
школи „Јован Јовановић Змај“ у Салашу и архиви Скупштине града Зајечара.
I број 02- 102
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03,
58/04, 62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл.
лист града Зајечара“, број 1/08), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
На основу члана 53. став 2. Закона о
основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03,
58/04, 62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл.
лист града Зајечара“, број 1/08), Скупштина
града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
ШКОЛСКОГ ОДБОРАОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ХАЈДУК ВЕЉКО’’ У ЗАЈЕЧАРУ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЉУБА НЕШИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ
I
РАЗРЕШАВА СЕ
Зоран Стојановић
дужности члана Школског одбора Основне
школе „Љуба Нешић“ у Зајечару.
II
Именује се Дејан Божиновић за чла-
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на Школског одбора Основне школе „Љуба
Нешић“ у Зајечару, као представник родитеља.

23. SEPTEMBAR 2008.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

III
Решење доставити именованима, Основној школи „Љуба Нешић“ у Зајечару и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02 - 104
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 53. став 2. Закона о основама
система образовања и васпитања („Сл. гласник
РС“, бр. 62/03, 64/03, 58/04 , 62/04, 79/05, 81/05,
83/05 и 101/05) и чл. 32. став 1. тачка 9., а у вези
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник Републике Србије“ број 129/07),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
O РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ

На основу члана 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03,
58/04, 62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл.
лист града Зајечара „, бр. 1/08) Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008.
године, донела је

Разрешава се Зорица Коматина дужности
члана Управног одбора Предшколске установе
„Ђулићи“ Зајечар.

РЕШЕЊЕ

II

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА
МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ У ЗАЈЕЧАРУ

Именује се Душица Богосављевић за члана
Управног одбора Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар, као представник локалне самоуправе.
III

I

I
Разрешава се Јелена Србиноска дужности
члана Школског одбора Основне школе за
музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у
Зајечару.
II
Именује се Сандра Николић за члана
Школског одбора Основне школе за музичко
образовање „Стеван Мокрањац“ у Зајечару,као
представник запослених.

Решење
доставити
именованима,
Предшколској установи „Ђулићи“ Зајечар и
архиви Скупштине града Зајечара.
I бр.02 - 106
У Зајечару, 23.09.2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р

III
Решење доставити именованима, Основној
школи за музичко образовање „Стеван Мокрањац“ у Зајечару и архиви Скупштине града
Зајечара.
I број 02 - 105
У Зајечару, 23.09.2008. године

На основу члана 12. и 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, број 25/00,
25/02 и 107/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”,
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је
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РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈП „ТИМОЧКА КРАЈИНА” ЗАЈЕЧАР

I
Разрешава се Иван Јоковић дужности председника Надзорног одбора Јавног предузећа
„Тимочка Крајина” Зајечар.
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„Краљевица” Зајечар, као представник оснивача.
III
Решење доставити именованом, Јавном
предузећу „Краљевица”
Зајечар и архиви
Скупштине града Зајечара.
I бр. 02 - 108
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

II
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Именује се Предраг Петровић за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Тимочка
Крајина” Зајечар, као представник оснивача.
III
Решење доставити именованом, Јавном
предузећу „Тимочка Крајина” Зајечар и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02 - 107
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним
службама („Службени гласник РС“, број 24/91,
71/94 и 79/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАЈЕЧАР

I
На основу члана 12. и 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС”, број 25/00,
25/02 и 107/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”,
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Разрешавају се дужности чланова Управног
одбора Туристичке организације Зајечар, и то:
1. Славиша Сибиновић, представник оснивача
2. Драган Ранђеловић, представник оснивача
3. Драгослав Ђорђевић, представник оснивача
II

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КРАЉЕВИЦА”
ЗАЈЕЧАР

Именују се у Управнои одбор Туристичке
организације Зајечар, и то:

Разрешава се Зоран Милић дужности
члана Надзорног одбора Јавног комуналног
предузећа „Краљевица” Зајечар.

1. Ивана Голубовић, представник оснивача
2. Анђела Рисантијевић, представник оснивача
3. Дарко Милошевић, представник оснивача

II

III

Именује се Мирјана Цојић за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа

Решење
доставити
именованима,
Туристичкој организацији Зајечар и архиви

I
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Скупштине града Зајечара.
I бр. 02 - 109
У Зајечару, 23.09.2008. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

На основу члана 12. и 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, број 25/00,
25/02 и 107/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“,
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 12. и 15. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, број 25/00,
25/02 и 107/05) и члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“,
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ

23. SEPTEMBAR 2008.

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ВОДОВОД’’ ЗАЈЕЧАР

I
Разрешавају се дужности у Управном
одбору Јавног предузећа „Водовод“ Зајечар, и
то:
- председник
Горан Ђорђевић, представник оснивача

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
‘’ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ’’ ЗАЈЕЧАР

- члан
Зоран Марковић, представник оснивача

I
II
Разрешава се дужности члана у Управном
одбору Јавног предузећа „Дирекција за изградњу ‘’Зајечар, и то:

Именују се у Управни одбор Јавног
предузећа „Водовод“ Зајечар, и то:
-за председника
Миодраг Јовановић, представник осни-

1. Велимир Јовић, представник оснивача
вача

II
Именује се члан Управног одбора Јавног
предузећа „Дирекција за изградњу ‘’Зајечар, и
то:

-за члана
Драган Колчић , представник оснивача
III

1. Небојша Симеоновић, представник оснивача
III
Решење доставити именованом, Јавном
предузећу „Дирекција за изградњу ‘’ Зајечар и
архиви Скупштине града Зајечара.

Решење доставити именованима, Јавном предузећу „Водовод’’ Зајечар и архиви
Скупштине града Зајечара.
I број 02 - 111
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I број 02 - 110
У Зајечару, 23.09.2008. године

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. Закона о
јавним службама („Службени гласник РС”, број
24/91, 71/94 и 79/05), члана 39. тачка 10. Статута
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града Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр.1/08)
и члана 14. и 16. Одлуке о оснивању Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене
у развоју у Зајечару („Сл. лист града Зајечара”,
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

лист општина“, број 18/98) и члана 39. тачка 10.
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на
седници одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСТАВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА У УПРАВНОМ ОДБОРУ ФОНДАЦИЈЕ
ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У
ЗАЈЕЧАРУ

РЕШЕЊЕ

I
Разрешава се Марија Перић дужности
члана у Управном одбору Фондације за подстицање рађања деце.

I
Именује се у Управни одбор Установе за
дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју у Зајечару, као представници оснивача,
и то:
-за председника
др Градислав Ђорђевић, лекар специјалиста
-за чланове:
1. Татјана Тоневска, дипл. економиста
2. Жана Петковић, васпитач
II
Именују се у Надзорни одбор Установе
за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју у Зајечару, као представници оснивача,
и то:
-за председника
Ивана Станковић, економиста
-за члана:
1. Душица Костић, економиста

II
Именује се др Мирко Траиловић за члана
Управног одбора Фондације за подстицање
рађања деце, као представник оснивача.
III
Решење доставити именованима, Фондацији за подстицање рађања деце Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.
I бр. 02 - 113
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

III
Решење доставити именованима, Установи
за дневни боравак деце и омладине ометене у
развоју у Зајечару и архиви Скупштине града
Зајечара.
I бр. 02 - 112
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 2. став 3. Одлуке о стипендирању студената општине Зајечар („Сл. лист
општина’’, бр. 19/02 и 23/02) и члана 39. став 7.
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара
„, бр. 1/08) Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 23.09.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА

I
На основу члана 12. Одлуке о оснивању
Фондације за подстицање рађања деце („Сл.

У Комисију за стипендирање студената
града Зајечара бирају се:
- за председника: Др. Јелић Слободанка,
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лекар, спец. нефрологије
- за чланове:
1. Петровић Миљан, менаџер у здравсту
2. Војиновић Светлана, дипл. економиста
3. Бадивук Милан, дипл. инж. рударства
4. Радисављевић Драги, пољопривредни
инжењер
5. Миленковић Тоша, просветни радник
6. Костадиновић
Љубиша,
начелник
одељења у Градској управи Зајечар

23. SEPTEMBAR 2008.

тарствима и архиви Скупштине града Зајечара.
I бр. 02 - 115
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с.р.

II
Доношењем овог решења престаје да важи
Решење Скупштине општине Зајечар број 0257 од 26. 04. 2005. године.
III
Решење доставити именованима и архиви
Скупштине града Зајечара.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број 129/07),
члана 60. у вези члана 6. Закона о финансирању
локалне самоуправе (“Службени гласник РС”
број 62/06) и члана 59. Статута града Зајечара
(“Службени лист града Зајечара број 1/2008),
Градско веће града Зајечара, на седници одржаној дана 23.09.2008. године, донело је

I бр. 02 - 114
У Зајечару, 23.09.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНЕ ТРЖИШНЕ
ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 22. Закона о јавним
предузећима и обављању делатности од општег
интереса (“Сл. Гласник РС”, бр. 25/00, 25/02,
107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. закон) и члана 39. Статута града Зајечара (“Сл. лист града
Зајечара”, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара,
на седници одржаној дана 23.09.2008. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2008.
ГОДИНУЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОЧКА
КРАЈИНА“

1. Даје се сагласност на измене и допуне
Програма пословања за 2008. годину Јавног
предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, који је
усвојио Управни одбор Јавног предузећа “Тимочка Крајина” на седници од 29. 08. 2008. године.
2. Решење доставити: Јавном предузећу
“Тимочка Крајина” Зајечар, надлежним Минис-

I
Утврђује се просечна тржишна вредност
непокретности по 1 м2 на територији града
Зајечара на дан 31.12.2007. године, а која ће се
користити при обрачуну пореза на имовину
физичких лица у 2008. години и то:
X

станови и стамбене зграде .........................
...................................................... 48.000,00 динара
X пословни простор ........................................
...................................................... 84.827,00 динара
X зграде за одмор и рекреацију ...................
..................................................... 11.600,00 динара
X гараже и други објекти ................................
..................................................... 24.000,00 динара
II
Просечна тржишна вредност, наведена
у тачки I овог Решења, утврђена је на основу
одредбе члана 4. става 4. Правилника о начину
утврђивања основице пореза на имовину на
права на непокретностима (“Службени гласник
РС” бр.38/2001 и 45/2004).
III
Утврђена просечна тржишна вредност
непокретности из тачке I овог Решења, служиће
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за одређивање основице за обрачун пореза на
имовину физичких лица за 2008. годину.
IV
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ‘’Службеном листу града Зајечара.’’
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При сравњењу са изворним текстом
утврђено је да се, у Одлуци о завршном рачуну
буџета општине Зајечар за 2007. годину,
објављеној у „Сл. листу града Зајечара” бр. 1/08,
поткрала грешка па се, на основу чл. 114. ст. 3.
Пословника о раду Слупшрине града Зајечара
(Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08) даје
ИСПРАВКА

I Број 436 - 6
У Зајечару 23.09. 2008.године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК,
Бошко Ничић с. р.

У члану 3. Одлуке о завршном рачуну
буџета општине Зајечар за 2007. годину у табели
- Билабнс прихода и расхода у периоду од 1.
јануара до 31. децембра, два пита је штампана
тачка 1. „Укупно остварени текући приходи
и примања остварена по основу продаје
нефаинансијске имовине....921.561, те треба
брисати ону која је оштампана испод тачке 4.

При сравњењу са изворним текстом
утврђено је да се, у Статуту града Зајечара,
објављеном у „Сл. листу града Зајечара”, број
1/08 од 2. јула 2008. године, поткрала грешка
па се, на основу члана 114. став 3. Пословника
Скупштине града Зајечара („Сл. лист града
Зајечара”, бр. 1/08), даје
ИСПРАВКА
У заглављу Статута, уместо датума
одржавања седнице: 01. 07. 2008. године треба
да стоји: 02. 07. 2008. године, а уместо заводног
броја I бр. 01 - 0001 и датума доношења акта од
01. 07. 2008. године, треба да стоји I бр. 010 -1
од 02. 07. 2008. године

При сравњивању са изворним текстом
утврђено је да се, у Одлуци о Градском већу
града Зајечара, објављеној у „Сл. листу града
Зајечара”, бр. 1/08, поткрала грешка па се,
на основу чл. 114. ст. 3. Пословника о раду
Слупшрине града Зајечара (Сл. лист града
Зајечара, бр. 1/08) даје
ИСПРАВКА
На крају текста Одлуке о Градском већу
града Зајечара, уместо датума доношења акта
01. 07. 2008. године треба да стоји: 02. 07. 2008.
године.

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Одговорни уредник: Вуксан Церовић.
Адреса: Зајечар, Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 099 и 019/ 444 - 662. E-mail: ozajecar@
verat.net.
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