
ГОДИНА III БРОЈ 3 12. МАРТ 2010.

На основу члана 35. Закона о прекршајима 
(„Сл. гласник РС“, број 101/05, 116/08,  79/05 и 
111/09) и члана 39. став 1. тачка 7. и тачка 14. Стату-
та града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12. 03. 2010. године, донeла је 

О Д Л У К У  

О ВАЛОРИЗАЦИЈИ НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА 
ПРЕКРШАЈЕ У ОДЛУКАМА ИЗ ОБЛАСТИ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1. 

У Одлуци о држању животиња на територији 
Града Зајечара („Службени лист општина“ број 
26/06 и „Службени лист Града Зајечара“ бр. 3/08-
др. Одлука), у члану 28. став 1. Одлуке, износ 
„5.000“ замењује се износом „ 50.000“, а износ 
„60.000“ замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

У члану 29. став 1. Одлуке, износ „250“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

Члан 2.

У Одлуци о јавном водоводу („Службени лист 
општина“ број 18/92, 24/93, 32/93, 1/94, 11/94, 9/99, 
10/00, 19/02, 15/05 и „Службени лист Града Зајеча-
ра“ бр. 3/08-др. Одлука), у члану 47. став 1. Одлуке, 
износ „10.000“ замењује се износом „ 50.000“, а из-
нос „100.000“ замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У члану 48. став 1. Одлуке, износ „10.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „90.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-

носом „75.000“.
У члану 49. став 1. Одлуке, износ „10.000“ 

замењује се износом „50.000“, а износ „80.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ  „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У члану 50. став 1. Одлуке, износ „10.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „80.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом  „2.500“, а износ  „5.000“ замењује се 
износом  „75.000“.

У ставу 4. истог члана, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

     
Члан 3.

У Одлуци о комуналном уређењу на терито-
рији Града Зајечара („Службени лист општина“ 
број 26/06, 6/07, 9/07, „Службени лист општине 
Зајечар“, бр. 3/07, 4/08, 6/08 и „Службени лист Града 
Зајечара“ бр. 3/08-др. Одлука, 6/08, 10/09 и 22/09), 
у члану 100. став 1. Одлуке, износ „5.000“ замењује 
се износом „50.000“, а износ „100.000“ замењује се 
износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

У члану 101. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „80.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 102. став 1. Одлуке, износ „2.500“ 
замењује се износом „5.000“, а износ „50.000“ 
замењује се износом „250.000“.

У члану 103. став 1. Одлуке, износ „250“ 
замењује се износом „2.500“, а износ „5.000“ 
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замењује се износом „75.000“.
 

Члан 4.
 
У Одлуци о кућном реду у стамбеним згра-

дама на територији Града Зајечара („Службени 
лист општина“ број 9/05, „Службени лист општине 
Зајечар“, бр. 4/08 и „Службени лист Града Зајечара“ 
бр. 3/08-др. Одлука), у члану 27. став 1. Одлуке, 
износ „500“ замењује се износом „2.500“, а износ 
„5.000“ замењује се износом „75.000“.

Став 2. истог члана мења се и гласи:
„За радње из става 1. овог члана казниће се 

правно лице новчаном казном од 50.000 динара до 
1.000.000 динара, предузетник од 5.000 до 250.000 
динара и председник Скупштине станара од 2.500 
динара до 75.000 динара.“

У ставу 3. истог члана, износ „500“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 28. став 1. Одлуке, износ „10.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „100.000“ 
замењује се износом „1.000.000“, износ „500“ 
замењује се износом „2.500“, а износ „5.000“ 
замењује се износом „75.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „50.000“ замењује 
се износом „250.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „500“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

 
Члан 5.

У Одлуци о линијском градском и приград-
ском превозу путника на територији Града Зајеча-
ра („Службени лист Града Зајечара“ бр. 12/09), у 
члану 29. став 1. Одлуке, износ „5.000“ замењује 
се износом „50.000“, а износ „500.000“ замењује се 
износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом  „75.000“.

У члану 30. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом  „75.000“.

У члану 31. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „300.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 32. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „200.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 

износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

Члан 6.

У Одлуци о накнади за коришћење грађевин-
ског земљишта („Службени лист општина“ број 
7/06, 1/07, „Службени лист општине Зајечар“, бр. 
3/07 и „Службени лист Града Зајечара“ бр. 3/08-др. 
Одлука, „Службени лист РС“, бр. 37/09-Одлуке УС, 
„Службени лист Града Зајечара“, бр. 13/09, 16/09, 
17/09, 20/09, 22/09), у члану 26. став 1. Одлуке, из-
нос „10.000“ замењује се износом „50.000“, а износ 
„80.000“ замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

У ставу 4. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом  „75.000“.

 
Члан 7.

У Одлуци о постављању мањих монтажних 
објеката на јавним површинама („Службени лист 
општина“ број 14/06, 21/06, 1/07, 6/07, 9/07 и 
„Службени лист Града Зајечара“ бр. 3/08 и 6/08), у 
члану 46. став 1. Одлуке, износ „20.000“ замењује 
се износом „50.000“, а износ „100.000“ замењује се 
износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

У члану 47. став 1. Одлуке, износ „20.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „100.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се 
износом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом  „250.000“.

Члан 8.

У Одлуци о условима и начину снабдевања 
топлотном енергијом („Службени лист општина“ 
број 7/06, 26/06, 1/07 и „Службени лист Града 
Зајечара“ бр. 3/08 и 22/09), у члану 80. став 1. Од-
луке, износ „5.000“ замењује се износом „50.000“, а 
износ „100.000“ замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
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износом „2.500“, а износ „20.000“ замењује се изно-
сом  „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „20.000“ замењује се 
износом  „250.000“.

У ставу 4. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „20.000“ замењује се изно-
сом  „75.000“.

 
Члан 9.

У Одлуци о канализацији („Службени лист 
општина“ број 18/92, 24/93, 32/93, 1/94, 11/94, 
10/00 и „Службени лист Града Зајечара“ бр. 3/08-др. 
Одлука), у члану 42. став 1. Одлуке, износ „10.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „100.000“ 
замењује се износом  „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом  „75.000“.

У члану 43. став 1. Одлуке, износ „10.000“ 
замењује се износом „50.000“, а износ „80.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У ставу 4. истог члана, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

 
Члан 10.

У Одлуци о комуналној инспекцији („Слу жбени 
лист општина“ број 3/87, 17/88, 20/89, 3/91, 7/92, 
16/93, 10/00 и“Службени лист Града Зајечара“ бр. 
3/08-др. Одлука), у члану 17. став 1. Одлуке, износ 
„10.000“ замењује се износом „50.000“, а износ 
„80.000“ замењује се износом  „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом  „75.000“.

У члану 18. Одлуке, износ „1.000“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом  „75.000“.

У члану 18а. Одлуке, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом  „250.000“.

  
Члан 11.

У Одлуци о сахрањивању и гробљима у сели-
ма на територији Града Зајечара („Службени лист 
општина“ број 3/85, 16/93, 24/93, 32/93, 1/94, 11/94, 
16/95, 13/99, 10/00 и“Службени лист Града Зајеча-
ра“ бр. 3/08-др. Одлука), у члану 38. став 1. Одлуке, 

износ „10.000“ замењује се износом „50.000“, а из-
нос „80.000“ замењује се износом „1.000.000“.

Став 2. истог члана мења се и гласи:
„За прекршај из става 1. овог члана, казниће 

се и одговорно лице новчаном казном од 2.500 
динара до 75.000 динара.“

У члану 39. став 1. Одлуке, износ „1.000“ 
замењује се износом „2.500“, а износ „5.000“ 
замењује се износом „75.000“.

Члан 12.

У Одлуци о сахрањивању и гробљима 
(„Службени лист општина“ број 12/79, 9/87, 24/93, 
13/95, 13/96, 13/99, 10/00 и „Службени лист Града 
Зајечара“ бр. 3/08-др. Одлука и 20/09), у члану 52. 
став 1. Одлуке, износ „10.000“ замењује се износом 
„50.000“, а износ „80.000“ замењује се износом 
„1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У члану 53. став 1. без тачака 1, 2, 3. и 4., мења 
се и гласи:

„Новачаном казном од 50.000 динара до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице:“

Став 2. истог члана мења се и гласи:
„Новчаном казном од 2.500 динара до 75.000 

динара казниће се и одговорно лице у правном 
лицу за прекршај из става 1. овог члана.“

У ставу 3. истог члана, износ „10.000“ замењује 
се износом „5.000“, а износ „50.000“ замењује се 
износом „250.000“.

У члану 54. Одлуке, износ „1.000“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 55. Одлуке, износ „1.000“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом  „75.000“.

Члан 13.

У Одлуци о одређивању зона и појасева сани-
тарне заштите изворишта водоснабдевања акуму-
лације “Грлиште” („Службени лист општина“ број 
22/92, 24/93, 1/94 и 10/00), у члану 21. став 1. Од-
луке, износ „10.000“ замењује се износом „50.000“, 
а износ „100.000“ замењује се износом „1.000.000“.

Став 2. истог члана мења се и гласи:
„За прекршај из претходног става казниће се и 

одговорно лице у правном лицу новчаном казном 
у износу од 2.500 динара до 75.000 динара.“

Члан 14.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о валоризацији новчаних казни за 
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прекршаје у општинским одлукама из комуналне 
области („Службени лист општина“ број 10/00).  
       
  

Члан 15.
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града  Зајеча-
ра“.

I Бр.011-9
У Зајечару, 12.03.2010. године

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                               

                   ПРЕДСЕДНИК 
            Иван Јоковић с. р.

На основу члана 35. Закона о прекршајима 
(„Сл. гласник РС“, број 101/05, 116/08,  79/05 и 
111/09) и члана 39. став 1. тачка 7. и тачка 14. Стату-
та града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12.03.2010. године, донeла је 

О Д Л У К У  

О ВАЛОРИЗАЦИЈИ НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ
У ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком се, ради усклађивања са Зако-
ном о прекршајима, врше измене новчаних казни 
за прекршаје у одлукама Скупштине града Зајеча-
ра из области привреде. 

Члан 2.

У Одлуци о ауто-такси превозу на територији 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 22/09), у члану 34. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом  „ 50.000“, а износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 35. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „300.000“ 
замењује се износом „800.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „20.000“ замењује се изно-
сом „70.000“.

У члану 36. став 1. Одлуке, износ „2.500“ 
замењује се износом „ 5.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 

износом „2.500“, а износ „20.000“ замењује се изно-
сом „70.000“.

Члан 3.

У Одлуци о  утврђивању висине боравишне 
таксе  („Службени лист општина“, број 6/07 и 
„Службени лист града Зајечара“, број 3/08), у члану 
12. став 1. Одлуке, износ „5.000“ замењује се изно-
сом „ 50.000“, а износ „500.000“ замењује се изно-
сом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „ 5.000“.

У члану 13. став 1. Одлуке, износ „250“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

 
Члан 4.

 
У Одлуци о распореду радног времена 

обављања трговинске, угоститељске и занатске 
делатности („Сл. лист општина“ број 5/05, 9/05 и 
21/06 и

„Службени лист града Зајечара“ бр. 3/08- дру-
га Одлука и 18/09), у члану 11. став 1. Одлуке, из-
нос „5.000“ замењује се износом „ 50.000“, а износ 
„500.000“ замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У  члану 12. Одлуке, износ „2.500“ замењује се 
износом „ 5.000“.

Члан 5.

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Сл. лист 
општина“ бр. 26/06, 6/07, 9/07 и

„Службени лист града Зајечара“ бр. 3/08- дру-
га Одлука и 6/08) у члану 27. став 1. Одлуке, износ 
„5.000“ замењује се износом „ 50.000“, а износ 
„500.000“ замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 28. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „ 5.000“.

У члану 29. став 1. Одлуке, износ „250“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се из-
носом „75.000“.
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Члан 6.

У Одлуци о локалним и некатегорисаним 
путевима („Службени лист општина“ број 16/93, 
8/94, 19/94, 16/95, 10/00 и „Службени лист Града 
Зајечара“ бр. 3/08-друга Одлука), у члану 35. став 
1. Одлуке, износ „10.000“ замењује се износом 
„ 50.000“, а износ „60.000“ замењује се износом 
„1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „75.000“.

У члану 36. став 1. Одлуке, износ „1.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „5.000“ 
замењује се износом „850.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „70.000“.

У члану 37. став 1. Одлуке, износ „1.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „10.000“ 
замењује се износом „800.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „1.000“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се из-
носом „70.000“.

У члану 38. став 1. Одлуке, износ „30.000“ 
замењује се износом „ 250.000“.

У члану 39. Одлуке, износ „1.000“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „5.000“ замењује се изно-
сом „70.000“.

 
Члан 7.

У Одлуци о мерама за заштиту од пожара на 
територији града Зајечара („Сл. лист општина 
бр. 6/07 и „Сл. лист града Зајечара бр. 3/08-друга 
Одлука), у члану 20. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „ 5.000“.

У члану 21. став 1. Одлуке, износ „250“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се из-
носом  „75.000“.

Члан 8.

У Одлуци о општим условима за одржавање 
и искоришћавање сеоских водовода („Службени 
лист Града Зајечара“ бр. 3/08), у члану 28. став 
1. Одлуке,  износ „5.000“ замењује се износом 
„ 50.000“, а износ „500.000“ замењује се износом 
„1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У члану 29. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 

замењује се износом „ 50.000“, а износ „450.000“ 
замењује се износом „850.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „20.000“ замењује се изно-
сом „70.000“.

У члану 30. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „400.000“ 
замењује се износом „800.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „20.000“ замењује се изно-
сом „70.000“.

У члану 31. Одлуке, износ „2.500“ замењује се 
износом „ 5.000“.

У члану 32. Одлуке, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“. 

У члану 33. Одлуке, после става 1. додаје се 
нови став 2. који гласи:

„Послове инспекцијског надзора над при -
меном  Одлуке врши Одељење за инспекцијске 
послове Градске управе  Зајечар.“

Члан 9.

У Одлуци о начину постављања пчелињака на 
територији града Зајечара („Службени лист општи-
на“ број 16/93 и 10/00 и „Службени лист Града 
Зајечара“ бр. 3/08-друга Одлука), у члану 10. став 1. 
Одлуке, износ „1000“ замењује се износом „2.500“, 
а износ „5.000“ замењује се износом „75.000“.

У члану 11. став 1. Одлуке, износ „1000“ 
замењује се износом „2.500“, а износ „5.000“ 
замењује се износом „75.000“.

Члан 10.

У Одлуци о утврђивању ерозивног подручја и 
противерозивним мерама („Службени лист општи-
на“ број 30/93 и „Службени лист Града Зајечара“ 
бр. 3/08), у члану 8. став 1. Одлуке, износ „5.000“ 
замењује се износом „ 50.000“, а износ „500.000“ 
замењује се износом „1.000.000“.

У ставу 2. истог члана, износ „250“ замењује се 
износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се изно-
сом „75.000“.

У ставу 3. истог члана, износ „2.500“ замењује 
се износом „ 5.000“.

У члану 9. став 1. Одлуке, износ „250“ замењује 
се износом „2.500“, а износ „25.000“ замењује се 
износом „75.000“.

Члан 11.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи  Одлука о валоризацији новчаних казни за 
прекршаје у општинским одлукама из области 
привреде („Службени лист општина“ број 10/00).
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Члан 12.
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града  Зајеча-
ра“.

I Бр.011-10
У Зајечару, 12.03.2010. године

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                             

                   ПРЕДСЕДНИК 
          Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 3. Закона о комунал-
ној полицији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 51/2009) 
и члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист града“ 
бр 1/08 и 20/09), а по претходно прибављеној са-
гласности Министра за државну управу и локалну 
самоуправу 016-00-00086/2009-09 од 23.12.2009. 
године, Скупштина града Зајечара,  на седници 
одржаној 12. 03. 2010. године, донела је

О Д Л У К У

О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ 
ПОЛИЦАЈАЦА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком прописује се изглед униформе 
и ознака на униформи комуналних полицајаца, 
начин ношења униформи и, с тим у вези, делови 
униформе, начин задужења, замене и раздужења 
униформи и време њиховог ношења.

Униформа комуналног полицајца, у смислу 
ове Одлуке, јесте службено обележје комуналног 
полицајца, састављено од прописаних делова и 
ознака.

Члан 2.

Униформа комуналног полицајца је основна, 
додатна и свечана.

II. ОСНОВНА УНИФОРМА

Члан 3.

Делови основне униформе комуналних поли-
цајаца су:

1) беретка;
2) шапка са навлаком за шапку (зимска и 

летња);

3) поткапа
4) панталоне зимске (мушког и женског 

кроја);
5) панталоне летње (мушког и женског кроја);
6) каиш;
7) сукња (зимска и летња);
8) кошуља са дугим рукавима;
9) кошуља са кратким рукавима;
10) мајица са кратким рукавима;
11) мајица са дугим рукавима;
12) мајица са дугим рукавима и крагном;
13) џемпер;
14) јакна зимска са капуљачом;
15) јакна;
16) чарапе зимске и летње (мушке и женске);
17) ципеле полудубоке;
18) ципеле плитке (мушке и женске);
19) рукавице (мушке и женске);
20) кишни мантил.
 

Члан 4.

Делови основне униформе комуналног поли-
цајца су следећег изгледа:

1) беретка је  плаве боје, класичног облика, 
са машински извезеним грбом града Зајечара на 
средини чеоног дела,  на подлози тамно плаве 
боје;

2) шапка је  плаве боје, класичног облика, са 
машински извезеним грбом града Зајечара на  
подлози  плаве  боје, која се налази на средини 
чеоног дела, с тим што је летња шапка израђена 
од лакше тканине, а навлака за шапку је исте боје, 
облика прилагођеног за навлачење на шапку, из-
рађена од водонепропусног материјала од лагане 
тканине;

3) поткапа је  плаве боје, израђена од плетене 
вуне;

4) панталоне зимске, мушке и женске, из-
рађене су од тканине  плаве боје и уобичајеног 
кроја, око појаса са потребним бројем држача 
за каиш ширине 50 mm, испод појаса, са уреза-
ним џеповима с леве и десне стране и џепом с 
преклопом на задњој страни који се закопчава 
дугметом, са ногавицама без манжета, ширине на 
доњем крају од 220 до 260 mm на чијем предњем 
делу с унутрашње стране је причвршћена свилена 
постава, а на крајевима доњег дела ногавица с 
унутрашње стране ивице су опшивене (ојачане) 
траком;

5) панталоне летње, мушке и женске, израђене 
су од лакше тканине  плаве боје и истог су кроја 
као и панталоне зимске;

6) каиш је кожни, црне боје;
7) сукња је израђена од тканине  плаве боје, 

класичног кроја, дужине до колена, а закопчава 
се са задње стране дугметом и патент затварачем, 
с тим што је летња сукња израђена од лакше тка-
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нине;

8) кошуља са дугим рукавима израђена је од 
тканине наранџасте боје, закопчава се скривено 
пластичним дугмадима, крагна јој је класичног 
кроја, има два нашивена џепа с преклопом у ви-
сини груди који се скривено закопчавају, изнад 
десног џепа има чичак траку за натпис ‘’КОМУ-
НАЛНА ПОЛИЦИЈА’’, а изнад левог џепа подлогу 
за грб града Зајечара, на раменима су пришивени 
држачи за нараменице са ознакама звања које 
се закопчавају дугметом  плаве боје, на леђима у 
висини струка налазе се два затезача с рупицама 
и четири дугмета, а на оба рукава пришивена је 
чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;

9) кошуља са кратким рукавима израђена је 
према опису под тачком 8) овог члана, с тим што 
је чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’ пришивена на 50 mm од крајева 
доњег дела кратких рукава;

10) мајица са кратким рукавима је наранџасте 
боје класичног облика, прилагођена за ношење 
испод кошуље са кратким рукавима, израђена од 
памучне тканине, с тим што је округли изрез око 
врата израђен од двоструке тканине ојачане елас-
тичним нитима (ликром);

11) мајица са дугим рукавима је наранџасте 
боје класичног облика, прилагођена за ношење 
испод кошуље са дугим рукавима, израђена као 
мајица под тачком 10) овог члана;

12) мајица са дугим рукавима и крагном 
је памучна, наранџасте боје, са машински из-
рађеним натписом ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ на 
леђима, а са предње стране, у висини груди, са 
пришивеном чичак траком за ознаку ‘’КОМУНАЛ-
НА ПОЛИЦИЈА’’ и на оба рукава  пришивеном 
чичак траком за ознаку ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;

13) џемпер је плетени,  плаве боје, с високим 
оковратником који с предње сране има патент 
затварач дужине 200 mm, на раменим и лактови-
ма је ојачан тканином исте боје, с тим што се руб 
џемпера и рукава завршава ранфлом исте боје, на 
оба рукава је пришивена чичак трака за ознаку 
‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, на 
предњој десној страни, у висини груди, је чичак 
трака за натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’, с леве 
стране чичак трака за ознаку радног места кому-
налног полицајца, а на раменима су пришивени 
држачи за нараменице са ознакама звања које се 
закопчавају дугметом  плаве боје;

14) јакна зимска са капуљачом израђена је од 
синтетичког водонепропусног материјала  плаве 
боје, закопчава се патент затварачем и чичак тра-
ком, на предњој страни има четири џепа с прекло-
пима који се причвршћују чичак траком, изнад 
левог горњег џепа је подлога за грб града Зајеча-
ра, доњи џепови садрже џеп у џепу са приступом 

с горње стране испод преклопа и са стране, рука-
ви су из два дела са нашивеном манжетном која 
се закопчава чичак траком, крагна је класична, 
позади са прорезом за смештај капуљаче која се 
причвршћује, изнад десног џепа у висини груди 
пришивена је чичак трака за натпис ‘’КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА’’, на раменима су пришивени држачи 
за нараменице с ознакама звања која се закопча-
вају дугметом тамно плаве боје, на оба рукава 
пришивена је чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, а на унутрашњој 
страни јакне са предње стране је патент затварач 
којим се причвршћује уложак, са леве стране су 
два џепа и џеп за радио станицу или телефон и са 
десне стране два џепа;

15) јакна је израђена од синтетичког во-
донепропусног материјала  плаве боје, закопчава 
се затварачем који служи и за спајање са зимском 
јакном због чега је јакна и израђена тако да се 
може носити и посебно и као уложак, на предњем 
делу јакне горе су са сваке стране нашивени 
џепови који се затварају патент затварачем с 
преклопом који се причвршћује чичак траком, а 
доле су косо урезани џепови, изнад горњег левог 
џепа је подлога за грб града Зајечара, изнад го-
рњег десног џепа је причвршћена чичак трака 
за натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’, рукави су из 
два дела с нашивеном манжетном која се стеже 
ушивеном еластичном траком, на раменима су 
пришивени држачи за нараменице са ознакама 
звања која се закопчавају дугметом  плаве боје, а 
на оба рукава је пришивена чичак трака за озна-
ку ‘’ КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;

16) чарапе зимске и летње су памучне,  плаве 
боје;

17) ципеле полудубоке, висине око 190 mm, 
израђене су од хидрофобиране коже црне боје с 
гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле из-
рађен је тако да се ципела у потпуности затвара, 
језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а 
горњи део и ђон ципеле су спојени лепљењем;

18) ципеле плитке су црне боје, модерног 
кроја и на везивање, израђени од хидрофобиране 
коже, а горњи део ципеле је са спољашње стране 
пришивен за ђон ципеле;

19) рукавице су црне/плаве боје, кожне, кла-
сичног кроја са прстима;

20) кишни мантил је  плаве боје с капуљачом, 
израђен од гумиране тканине, са обе стране 
закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици 
капуљаче је тунел с траком за затезање, на оба 
рукава испод рамена ушивена је ознака ‘’КОМУ-
НАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, а на задњој 
страни кишног мантила ознака ‘’КОМУНАЛНА ПО-
ЛИЦИЈА’’.

 
III. ДОДАТНА УНИФОРМА
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Члан 5.

Делови додатне униформе комуналних поли-
цајаца који обављају одређене послове оствари-
вања надзора у јавном градском, приградском и 
другом локалном саобраћају, као и друге послове 
одређене прописима града у вези са саобраћајем, 
су:

1) бела навлака за шапку;
2) бело нарукавље;
3) рефлектујуће нарукавље;
4) беле рукавице;
5) рефлектујући прслук.

Члан 6.

Делови додатне униформе комуналних по-
лицајаца који обављају послове из члана 5. ове 
Одлуке су следећег изгледа:

1) бела навлака за шапку израђена је од лагане 
тканине и облика прилагођеног за навлачење на 
шапку;

2) бело нарукавље израђено је од лагане тка-
нине и облика прилагођеног за навлачење на оба 
рукава униформе;

3) рефлектујуће нарукавље израђено је од 
лагане тканине на коју су по дужини пришивене 
траке од рефлектујућег материјала, а облика су 
прилагођеног за навлачење на оба рукава уни-
форме;

4) беле рукавице израђене су од лаганог 
материјала и класичног су кроја са прстима;

5) рефлектујући прслук израђен је од лаганог 
материјала јарке наранџасте боје с нашивеним 
рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим 
натписом беле боје ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ на 
леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење 
на основној униформи комуналног полицајца.

IV. СВЕЧАНА УНИФОРМА

Члан 7.

Свечана униформа комуналних полицајаца 
састоји се од одређених делова основне униформе 
и додатних делова који униформу чине свечаном.

Делови основне униформе од којих се састоји 
свечана униформа су:

1) шапка са навлаком за шапку;
2) панталоне (мушке, женске);
3) каиш;
4) сукња;
5) јакна зимска са капуљачом;
6) јакна;
7) чарапе (мушке, женске);
8) ципеле полудубоке;
9) ципеле плитке.
Додатни делови који униформу чине свеча-

ном су:
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима 

(мушка, женска);
2) бела свечана кошуља са кратким рукавима 

(мушка, женска);
3) свечана кравата;
4) игла за кравату;

Члан 8.

Делови свечане униформе из члана 7. став 3. 
ове Одлуке су следећег изгледа:

1) бела свечана кошуља са дугим рукавима 
(мушка, женска) класичног је кроја, с једним џепом 
без преклопа;

2) бела свечана кошуља са кратким рукавима 
(мушка, женска) закопчава се са шест дугмади, на 
предњој страни у висини груди има два џепа са 
преклопима који се закопчавају дугметом, изнад 
левог џепа је подлога за грб града Зајечара, на 
раменим су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања које се закопчавају дугмадима, а 
на оба рукава пришивена је чичак трака за ознаке 
‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;

3) свечана кравата је плаве боје, на везивање, 
са стилизованим грбом града Зајечара;

4) игла за кравату је израђена тако да је на 
њеном видљивом делу стилизован натпис ‘’КОМУ-
НАЛНА ПОЛИЦИЈА’’.

V. ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИ-
ФОРМЕ

Члан 9.

Комунални полицајци задужују и носе уни-
форму на основу налога начелника комуналне 
полиције или лица које он овласти.

Члан 10.

Лице које се прими у службу за обављање 
послова комуналног полицајца или се распореди 
на радно место комуналног полицајца задужује 
основну униформу комуналног полицајца.

Лице које изгуби својство комуналног поли-
цајца дужно је да врати све делове основне и до-
датне униформе и ознаке на униформи.

Члан 11.

Делови свечане униформе из члана 7. став 3. 
ове Одлуке задужују се само јаданпут, приликом 
првог задужења по ступању у службу, и у случају 
губитка својства комуналног полицајца могу се, 
без службених ознака на белој кошуљи са кратким 
рукавима, задржати као успомена на професио-
налну активност у комуналној полицији.
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Члан 12.

Делови основне и додатне униформе задужују 
се у следећој количини и с роковима употребе 
појединих делова, и то:

1) беретка, 1 ком, 2 године;
2) шапка, са навлаком за шапку (зимска и 

летња), по 1 ком., зимске и летње, 1 година; 
3) поткапа, 2 ком, прво задужење;
4) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 

1 година;
5) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1 

година;
6) каиш, 1 ком., 7 година;
7) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2 године;
8) кошуља са дугим рукавима, 3 ком, 1 година;
9) кошуља са кратким рукавима, 5 ком, 1 го-

дина;
10) мајица са кратким рукавима, 5 ком, 1 го-

дина;
11) мајица са дугим рукавима, 2 ком, 1 година;
12) мајица са дугим рукавима и крагном, 2 

ком, 1 година;
13) џемпер, 1 ком, 2 године;
14) јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 го-

дине;
15) јакна, 1 ком, 3 године;
16) чарапе зимске и летње (мушке, женске), 10 

пари летњих и 5  пари зимских, 1 година;
17) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године;
18) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 

година;
19) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године; 
20) кишни мантил, 1 ком, 5 година;
21) бела навлака за шапку, 2 ком, 1 година;
22) бело нарукавље, 2 пара, 1 година;
23) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 годи-

на;
24) беле рукавице, 2 пара, 1 година;
25) рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година. 

Члан 13.

Приликом првог задужења униформе, од-
носно приликом прве набавке делова униформе, 
комуналном полицајцу отвара се лични картон 
задужења. 

Члан 14.

Делови основне, додатне и свечане униформе 
који су оштећени или уништени приликом вршења 
службе или у вези са вршењем службе замењују се 
на основу захтева непосредно надређеног кому-
налног полицајца, односно руководиоца. 

У случају из става 1. овог члана комунални 
полицајац приликом замене враћа дотрајали део 
униформе са ознакама. 

VI. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ

Члан 15.

 Начелник комуналне полиције, зависно 
од годишњег доба и временских услова, одређује 
период ношења зимске и летње униформе. 

Члан 16.

Свечана униформа носи се у дане државног 
празника, градских свечаности и, по налогу начел-
ника полиције, у другим приликама. 

На прописан начин, комунални полицајци 
могу носити одликовања на свечаној униформи.

Члан 17.

Комунални полицајац не сме носити унифор-
му или делове униформе са ознакама за време ко-
ришћења годишњег одмора, боловања, удаљења 
са дужности, као учесник јавног окупљања и у 
другим случајевима кад је ван службе. 

Члан 18.

Униформа се мора стално одржавати, носити 
и држати у чистом и уредном стању. 

Поједини делови основне униформе морају 
се носити на следећи начин:

1) беретка се носи накривљена на десну стра-
ну главе тако да покрива део потиљка и половину 
чела;

2) шапка се носи тако да ивица обода шапке 
стоји водоравно по линији највећег обима главе;

3) панталоне се носе тако да доња ивица 
каиша буде на кости кука, а предњи шав пантало-
на достиже врх горњег дела ципеле;

4) сукња се носи у висини колена, односно 
највише 25 mm изнад или 50 mm испод прегиба 
ноге иза колена;

5) кошуље се носе закопчане и увучене у пан-
талоне, односно сукњу;

6) јакне се носе закопчане, а у затвореним 
просторијама могу се носити и откопчане. 

Члан 19.

По одобрењу начелника комуналне полиције 
делови униформе могу се дати на послугу за по-
требе снимања филма, позоришне представе и 
сродних активности. 

VII. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ

Члан 20.

Ознаке на униформи су:
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1) ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИ-
ЦИЈА“;

2) ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИ-
ЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА;

3) ознака са грбом града Зајечара;
4) ознака презимена, идентификационог 

броја и положаја;
5) ознака звања.

Члан 21.

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ 
је у облику правоугаоника димензија 140x50 mm 
и представља подлогу плаве боје на којој је овај 
натпис у два реда машински извезен концем на-
ранџасте боје.

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком изнад го-
рњег десног џепа на униформи.

Члан 22.

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА“ је у облику квадрата димензија 
140x140 mm и представља подлогу плаве боје 

оивичену концем наранџасте боје на којој 
је овај натпис у четири реда машински извезен 
концем наранџасте боје. 

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком на рукави-
ма униформе. 

Члан 23.

Ознака са грбом града Зајечара састоји се од 
подлоге у облику квадрата димензија 140x140 mm 
плаве боје оивичене концем наранџасте боје на 
којој је у средини машински извезен грб.

Ознака из става 1. овог члана носи се 
пришивена или причвршћена чичком изнад го-
рњег левог џепа на униформи. 

Грб града Зајечара на ознаци из става 1. овог 
члана аплицира се у складу са одлуком града 
Зајечара  којом се одређује употреба грба града 
Зајечара и сврхом униформе да означава службени 
статус комуналног полицајца у обављању послова 
из надлежности града Зајечара.

Члан 24.

Ознака презимена, идентификационог броја 
и положаја је плочица у облику правоугаоника 
димензија 100x30 mm сребрнобеле боје на којој је 
црним словима у првом реду исписан идентифи-
кациони број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ 
ПОЛИЦИЈЕ, ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, од-
носно КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ), а у другом реду 
исписано његово презиме.

Ознака из става 1. овог члана носи се изнад 
ознаке из члана 21. ове одлуке, симетрично и па-
ралелно постављена у односу на њу на удаљенос-
ти од око 20 mm. 

Члан 25.

Ознаке звања носе се на нараменицама и у 
виду су трака наранџасте боје, уздуж по шири-
ни нашивених, ширине 10 mm, међусобно рас-
тављених 8 mm, тако да свака трака означава по 
једно звање од почетног звања до звања које има 
комунални полицајац у униформи.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

Скице униформи и ознака на униформи кому-
налних полицајаца одштампане су у прилогу ове 
одлуке и чине њен саставни део. 

Члан 27.

Поред униформи и ознака прописаних 
овом одлуком комуналним полицајцима, када 
то захтевају услови рада и прописи о безбеднос-
ти и здрављу на раду, обезбеђују се и други 
делови одеће (заштитна пододела и сл) који не 
представљају њихову униформу у смислу ове од-
луке.

Члан 28.

Комунални полицајци задужиће униформе 
и ознаке прописане овом одлуком у року од 
три дана од дана стицања права на самостално 
обављање послова и примену овлашћења кому-
налних полицајаца. 

Члан 29.

У року из члана 28. ове одлуке комуналним 
полицајцима, приликом задужења  униформе и 
ознака, отвориће се и лични картони задужења. 

Члан 30.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Зајечара.

I бр.011-49
У Зајечару, 12. 03. .2010. година

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 41. став 3. Закона о комунал-

ној полицији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 51/2009) 
и члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист гра-
да“ бр. 1/08 и 20/09), а по претходно прибављеној 
сагласности Министра за државну управу и ло-
калну самоуправу,бр. 016-00-00086/2009-09 од 
23.12.2009. године, Скупштина града Зајечара,  на 
седници одржаној  12. 03. 2010. године, донела је

О Д Л У К У

О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И
 ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком утврђује се боја и начин оз-

начавања возила и пловила комуналне полиције, 
опрема возила и друга опрема коју користе кому-
нални полицајци.

Члан 2.

Возила и пловила, у смислу ове одлуке, јесу 
службена моторна возила, прописно обојена, оз-
начена и опремљена за одржавање комуналног 
реда и обављање других послова из делокруга 
комуналне полиције.

II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА 

Члан 3.

Основна боја возила комуналне полиције је 
плава. 

Члан 4.

Поред основне боје, уздуж бочних страница 
возила комуналне полиције је трака наранџасте 
боје, ширине најмање 150 mm, раздељена по 
дужини линијом ширине 20 до 30 mm тамно плаве 
боје.

Члан 5.

Ознаке возила комуналне полиције чини:
1) по један цртеж или налепница са цртежом 

грба града Зајечара, висине најмање 200 mm на 
предњем делу бочних страница возила, односно 
висине најмање 350 mm на поклопцу мотора, на 
којој је изглед грба града у складу са одлуком гра-
да којом се уређује употреба грба;

2) натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ исписан 
словима  плаве боје на делу траке из члана 4. ове 
Одлуке иза цртежа грба града, у висини предњих 
врата, односно прве половине кабине возила;

3) натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ исписан 
словима наранџасте боје на предњој страни, 
односно поклопцу мотора возила испод цртежа 
грба града, као и на задњој страни возила изнад 
регистарске таблице.

Ознаке из става 1. овог члана морају бити из-
рађене тако да рефлектују светлост.

 III. ОПРЕМА ВОЗИЛА

Члан 6.

Опрему возила комуналне полиције чини:
1) светлосна сигнализација уграђена на 

највишем делу возила у складу са прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, која се сас-
тоји од једног или два жута ротациона светла или 
од два извора трепћућег светла жуте боје интегри-
сана у кровну конзолу, на којој се са предње и 
задње стране налази натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИ-
ЦИЈА’’ и која може бити опремљена и уређајем с 
могућношћу исписивања наређења;

2) уграђен уређај за давање звучних знакова 
у низу тонова различитих висина с микрофонском 
комбинацијом;

3) уграђен колски радио уређај за пријем и 
предају на френквенцијама које користи кому-
нална полиција.

Члан 7.

Возила комуналне полиције, поред опреме 
утврђене овом одлуком, морају имати опрему 
одређену прописима о безбедности саобраћаја 
на путевима, а могу имати и додатну опрему и 
уређаје сагласно њиховој намени.

IV. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

Члан 8.

Опрема комуналних полицајаца, у смислу 
ове Одлуке, јесте опрема за обављање послова 
из надлежности комуналне полиције (у даљем 
тексту: комунално-полицијска опрема) и опрема 
која је потребна за успостављање информатичко 
– комуникацијске повезаности (у даљем тексту: 
пратећа опрема).

Члан 9.

Поред униформе и средстава принуде, од-
носно службене палице и средстава за везивање, 
комунално-полицијску опрему чине:

1) спреј боце са нешкодљивим сузавцем;
2) таблице ‘’стоп комунална полиција’’;
3) пиштаљке;
4) батеријске лампе;
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5) фото-видео опрема;
6) уређаји за аудио и видео дигитално сни-

мање, обраду и чување података;
7) детектори метала – ручни, за надзор про-

ласка лица и за преглед терена;
8) лични дозиметри за мерење јонизујућих 

зрачења;
9) двогледи;
10) уређаји за детекцију присуства угљенди-

оксида;
11) електронски ласерски уређаји за мерење 

удаљености;
12) GPS ручни електронски уређај за оријента-

цију и навигацију.
Начелник комуналне полиције може наложи-

ти да се изврши набавка, односно да се организа-
ционе јединице комуналне полиције задуже и дру-
гом опремом, уколико оцени да је она неопходна 
за обављање послова из делокруга комуналне 
полиције.

Члан 10.

Пратећу опрему комуналне полиције чине:
1)радио уређаји и њихови додаци;
2)рачунарски системи са опремом, мрежна 

опрема и припадајући комуникацијски уређаји и 
сигурносни системи са одговарајућим хардверс-
ким и софтверским компонентама;

3)опрема за заштиту података, као и друга 
неопходна пратећа опрема која се може набави-
ти, односно задужити под условима и на начин из 
члана 9. став 2. ове Одлуке.

Члан 11.

Опрему из чл. 9 и 10. ове Одлуке, по налогу 
начелника комуналне полиције, задужују органи-
зационе јединице комуналне полиције, а могу је 
задужити и комунални полицајци лично.

Члан 12.

Комунална полиција води евиденцију о за-
дужењу опремом организационих јединица и 
личном задужењу опремом комуналних полицаја-
ца, у складу са прописима о материјално-финан-
сијском пословању.

Подаци из евиденције из става 1. овог члана 
и документи који садрже податке о задужењу 
опремом означавају се на прописан начин озна-
ком тајности.

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ‘’Службеном листу града Зајечара.’’

I бр.011-50
У Зајечару 12. 03. 2010. годинe 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39., став 1., тачка 7., а у вези 
члана 62. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“ број 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 12.03.2010.године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Одлуци о Градском већу Града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“ број: 1/2008), у члану 12., став 
1. мења се и гласи:

„У вршењу послова из своје надлежности, 
Градско веће доноси одлуке, пословник, правил-
нике, наредбе, упутства, решења и закључке.

После става 1. додају се нови ставови 2., 3., 4., 
5. и 6., који гласе:

 „Одлуком се на општи начин уређују питања 
из надлежности Градског већа.

Пословником се уређују питања од значаја за 
организацију и рад Градског већа.

Правилником се разрађују поједине одредбе 
закона, одлука и других прописа Града ради њихо-
вог извршавања.

Наредбом се ради извршавања појединих 
одредаба одлука и других прописа наређује или 
забрањује поступање у одређеној ситуацији која 
има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршења 
послова органа Града, предузећа, установа или 
других организација у извршавању појединих 
одредби одлука и других прописа.“

Досадашњи ставови 2., 3. и 4. постају ставови 
7., 8. и 9.

Члан 2.
                  
Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-

вања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I бр.011-15
У Зајечару, 12.03.2010.године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       
                ПРЕДСЕДНИК                            

            Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 4. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00 и 25/02) и чл. 
39. став 1. тачка 9. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 12.03.2010. године, 
донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа „Ти-
мочка крајина“ („Сл. лист општина“, бр. 7/05, 21/06 
и „Сл. лист града Зајечара“, бр. 3/08- друга Одлука 
и 22/09), у члану 1. Одлуке, после речи: „у оквиру 
пословне зоне.“ брише се тачка и додаје следећи 
текст: „уређење и одржавање објеката јавне 
расвете, хоризонталне и  вертикалне  сигнализа-
ције.“

Члан 2.

У члану 4. став 1. Одлуке, после алинеје 20. 
додају се три нове алинеје, које гласе:

„45310 - постављање електричних инстала-
ција и опреме;

45340 - остали инсталациони радови
осветљење и сигнални системи на путевима;
45440 - бојење и застакљивање
бојење објеката нискоградње укључујући и 

бојење ознака на путевима  и просторима за пар-
кирање.“

Члан 3.

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

I бр. 011-16
У Зајечару, 12.03.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   П Р Е Д С Е Д Н И К
   Иван Јоковић с. р.
На основу члана 5. и 11. Одлуке о оснивању 

Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар („Сл. 

лист општина“, бр. 7/05 и 21/06 и „Службени лист 
града Зајечара“, бр. 3/08 и 22/09) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 12.03.2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни Ста-
тута Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, 
која је донета на седници Управног одбора Јавног  
предузећа „Тимочка Крајина“, од 16. 02. 2010. го-
дине.

II

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на пречишћен текст Ста-
тута Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, 
који је донет на седници Управног одбора Јавног  
предузећа „Тимочка Крајина“, од 16. 02. 2010. го-
дине.

III

Ово Решење објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“.

I бр.02-70
У Зајечару, 12.03.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                              

            ПРЕДСЕДНИК
                     Иван Јоковић с. р.

На основу члана 12. и 15.Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 
и 123/07-др.закон), члана15. и члана 20. Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ 
(„Сл. лист општина“, бр. 7/05, 21/06 и „Сл. лист града 
Зајечара“, бр.3/08- друга Одлука) и члана 39. тачка 
10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајеча-
ра“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 12.03.2010. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

 „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР
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I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Управном одбо-
ру Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, и 
то:

Председник: 
Велибор Ристић, представник оснивача
    
Заменик председника: 
Драган Стојковић, представник оснивача
    
Чланови: 
1. Јелена Николић, представник оснивача
2, Бранимир Живановић, представник осни-

вача    
3. Горан Диновић, представник оснивача    
4. Загорка Бојовић, представник оснивача
5. Боринка Човић, представник запослених 
6.  Мирослав Бошковић, представник запос-

лених 
7. Славољуб Пајкић, представник запослених  

                
II

ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Јавног „Тимочка 
Крајина“  Зајечар, и то:

 
За председника: 
Љубиша Михајловић, представник оснивача
За заменика председника: 
Велибор Ристић, представник оснивача
   
 За чланове: 

1. Драган Стојковић, представник оснивача
2. Љубиша Мирковић, представник оснивача 

   
3. Мића Јовић, представник оснивача    
4. Бранислав Миленковић, представник осни-

вача    
5. Боринка Човић, представник запослених 
6. Мирослав Бошковић, представник запос-

лених 
7. Славољуб Пајкић,представник запослених
                

III

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Надзорном од-
бору Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, 
и то:

Председник
Предраг Петровић,представник оснивача
    
Чланови:
1. Горан Цонић, представник оснивача    
2. Боривоје Ђорђевић, представник оснивача 

   3. Љубиша Пешић,представник оснивача
   

IV

ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Јавног 
предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, и то:

за председника
Слађана Богдановић, представник оснивача

за чланове:
1. Игор Гергинов, представник оснивача
2. Лилија Марковић, представник оснивача
3. Маја Илић, представник оснивача
4. Сузана Чулибрк, представник запослених

V

Решење доставити именованима, Јавном  
предузећу „Тимочка Крајина“ Зајечар и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-47
У Зајечару,12.03.2010. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

  ПРЕДСЕДНИК 
          Иван Јоковић с. р.

На основу члана 18. став 1. Закона о јавним 
службама (‘’Сл. гласник РС’’,  број 42/91, 71/94 и 
79/05-други закон), члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08 и 20/09)  и члана 192. Закона о општем управ-
ном поступку (‘’Сл. лист СРЈ’’ број 33/97 и 31/01), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
12.03.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА  „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

АГИМ ЈАНУЗИ, разрешава се дужности в.д. 
директора Историјског архива „Тимочка Крајина“ 
Зајечар, на лични захтев.

Образложење:
 
У чл.18.ст.1  Закона о јавним службама 

одређено је да директора установе именује и раз-
решава оснивач. Такође, Статутом града Зајечара 
је, у чл.39. ст. 10. одређено да Скупштина града  
именује и разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби чији је оснивач.
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Скупштина града Зајечара је, Решењем I број 

02-20 од 25.01.2010. године, именовала Јанузи Аги-
ма за в.д. директора Историјског архива „Тимочка 
Крајина“ Зајечар.

Дана 09.03.2010.године, Јанузи Агим је поднео 
оставку на место в.д.директора  Историјског архи-
ва „Тимочка Крајина“ Зајечар. 

Имајући у виду напред наведено, а на основу 
овлашћења из прописа, сходно члану 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, 
у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
Тужба се предаје Управном суду у Београду непос-
редно или преко поште.  

Решење доставити именованом, Историјском 
архиву „Тимочка Крајина“ Зајечар и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр.02-67
У Зајечару, 12.03.2010.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                       ПРЕДСЕДНИК                
                        Иван Јоковић  с. р.        

На основу члана 18. ст.1. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94 и 
79/05-др закон), члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 12.03.2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ 
АРХИВА  „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

ВЕЛИБОР ТОДОРОВ из Зајечара, именује се 
за в.д. директора Историјског архива „Тимочка 
Крајина“ Зајечар.

Образложење:

Чланом 18. ст. 1. Закона о јавним службама и 
чланом 39. тачка 10. Статута града Зајечара пропи-
сано је да директоре установа именује и разреша-
ва оснивач.

Статутом Историјског архива „Тимочка Краји-
на“ Зајечар, у чл.21., прописано је да за директо-

ра може бити постављено лице које има високу 
школску спрему из области друштвених наука 
и најмање 5 година радног искуства, а у чл.23. је 
одређено да оснивач може именовати и вршиоца 
дужности директора у случају када директору 
престане функција пре истека мандата, на лични 
захтев или због разрешења.

Агим Јанузи, досадашњи в.д. директора Исто-
ријског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар,поднео 
је 09.03.2010.године, оставку на функцију в.
д.директора ове Установе.

За новог в.д.директора Историјског архива 
„Тимочка Крајина“ Зајечар, Градско веће града 
Зајечара је предложило Велибора Тодорова, дипл.
економисту из Зајечара.

Велибор Тодоров је завршио Економски 
факултет у Београду. Свој радни ангажман је за-
почео као комерцијалиста у Радио Зајечару 1999. 
године, а од 2002. године је обављао  функцију 
финансијско-комерцијалног директора Радио-
телевизије Зајечар.  Као председник Комисије за 
маркетинг при Заједници локалних радио и ТВ 
станица, за свој рад и постигнуте резултате, три 
пута је проглашен за менаџера године. Од априла 
2005.године до јануара 2010.године, обављао је 
функцију директора Радио-телевизије Зајечар.  

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, 
у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
Тужба се предаје Управном суду у Београду непос-
редно или преко поште. 

 
Решење доставити именованом, Историјском 

архиву „Тимочка Крајина“ Зајечар и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-68
У Зајечару, 12.03.2010.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

                    ПРЕДСЕДНИК
         Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. и члана 22. став 
1. Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“ 
бр. 42/91 и 71/94) и члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
12.03.2010. године, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА 
И ЧЛАНОВА  УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ‘’ТИМОЧКА КРАЈИНА’’  У 

ЗАЈЕЧАРУ

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Управном одбо-
ру Историјског архива ‘’Тимочка Крајина’’ у Зајеча-
ру, и то:

Председник
Саша Тодоровић,представник оснивача

Чланови:
1.Бобан Ђорђевић,представник оснивача
2.Лилија Марковић,представник оснивача
3.Лела Јовановић,представник запослених
4.Агим Јанузи ,представник запослених

II

ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Историјског ар-
хива ‘’Тимочка Крајина’’  у Зајечару, и то:

За председника: 
Славица Милановић, представник оснивача. 

За чланове:
1.Јордана Илић, представник оснивача,
2.Златан Бекић, представник оснивача, 
3.Иван Потић, представник запослених,
4.Зоран Јанковић, представник запослених.
 

III

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Надзорном 
одбору  Историјског архива ‘’Тимочка Крајина’’ у 
Зајечару, и то: 

Председник  
Весна Васиљевић,представник оснивача

Чланови: 
1.Анђел Чебуковић,представник оснивача
2.Зоран Јовић,представник запослених

IV

ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Историјског 
архива ‘’Тимочка Крајина’’у Зајечару, и то:

За председника
Лидија Митић представник оснивача, 

За чланове:
1. Гордана Ђурић, представник оснивача,

2. Драган Живковић, представник запослених
 

V

Решење доставити именованима, Исто-
ријском архиву ‘’Тимочка Крајина’’ у Зајечару и 
архиви Скупштине града Зајечара.

I бр. 02 - 48
У Зајечару,12. 03. 2010. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

    ПРЕДСЕДНИК 
   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. и члана 22. 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 12.03.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 
ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗАЈЕЧАР 

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Управном одбо-
ру Туристичке организације Зајечар, и то:

Председник
Надежда Раденковић, представник оснивача

Чланови:                
1. Анђела Рисантијевић,представник осни-

вача
2. Дарко Милошевић,представник оснивача
3.  Ивана Голубовић, представник оснивача
4.  Драгиша Лазаревић,представник оснивача
5.  Владимир Ђуричић,представник оснивача
6.  Тања Стевановић,представник оснивача
7.  Срђан Симић,представник оснивача
8.  Бисерка Милкић Чикарић,представник за-

послених
II

ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор Туристичке ор-
ганизације Зајечар, и то:

За председника
Ана Ристић, представник оснивача
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За чланове:
1.  Јасмина Бабић, представник оснивача
2.  Наташа Гмитровић, представник оснивача
3. Марина Ницојевић, представник осни-

вача
4. Ивана Живић, представник оснивача
5. Драган Димитријевић, представник осни-

вача
6.  Славиша Стаменковић, представник осни-

вача
7.  Предраг Младеновић, представник осни-

вача  
8.  Бисерка Милкић Чикарић, представник 

запослених

III

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Надзорном од-
бору Туристичке организације Зајечар, и то: 

Председник
Александар Костов, представник оснивача 

Чланови:
1.Снежана Стефановић Шоршокановић, 

представник оснивача 
2.Сандра Спирић, представник запослених

IV

ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор Туристичке 
организације Зајечар, и то:

За председника
Владимир Добросављевић, представник ос-

нивача

За чланове:
1. Лидија Јовановић, представник оснивача
2. Тијана Петровић, представник запослених

V

Решење доставити именованима, Туристичкој 
организацији Зајечар и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I бр. 02-49
У Зајечару, 12.03.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајечара 

(„Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
12.03.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА КОНВЕНЦИЈУ ИЗМЕЂУ 
ГРАДА МОНФАЛКОНЕА И ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Конвенцију између 
Града Монфалконеа и Града Зајечара, закључену 
22. јануара 2010. године у Монфалконеу.

                                                                  
II

          
Решење објавити у „Службеном листу Града 

Зајечара“.

I бр.02-71
У Зајечару, 12.03. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

                   П Р Е Д С Е Д Н И К
        Иван Јоковић с. р.

На основу чл.  27.  Закона  о јавним предузећи-
ма 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 Зајеча-
ра („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара на седници одржаној 
дана 12.03.2010. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ СТАМБЕНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ “ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ 

ОДРЖАВАЊА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном стамбеном 
предузећу „Зајечар“ Зајечар да може утврдити 
цене одржавања стамбених зграда у следећим 
износима: 

ЦЕНА ЗА ВЛАСНИКЕ СТАНОВА
1. Текуће одржавање..........................  2,70 дин/м2

2. Инвестиционо одржавање:
а) за зграде са равним кровом и лифтом (без 

промене) ............................................................1,00 дин/м2
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б) за остале зграде (без промене) .......................
................................................................................. 0,75 дин/м2

3. Редовно месечно сервисирање лифтова .......
...................................................................... 0,77-1,93 дин/м2

4. Осигурање зграда:
а) зграда без лифта ...............................0,53 дин/м2

б) зграда са лифтом...............................0,69 дин/м2

ЦЕНА ЗА ВЛАСНИКЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
1. Текуће одржавање.........................10,84 дин/м2

2. Инвестиционо одржавање:
 а) за зграде са равним кровом и лифтом (без 

промене) ............................................................1,00 дин/м2

     б) за остале зграде (без промене) ..............
................................................................................ 0,75 дин/м2

3. Осигурање зграда:
а) зграда без лифта ...............................1,08 дин/м2

б) зграда са лифтом ..............................1,39 дин/м2

            II

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се 
од дана објављивања у „Сл. листу града Зајечара“.

III

Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.
  
I бр.02-74
У Зајечару, 12.03.2010. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК 
                Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузећи-
ма 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 кому-
налним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 
42/98) и члана 39.  Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној дана 12.03.2010. 
године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ СТАМБЕНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ “ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ  УСЛУГА 

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

    I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном стамбеном 
предузећу „Зајечар“ Зајечар да може утврдити 

ценовник услуга трећим лицима и то:  

II 

1.а. Издавање потврде о старости зграде:
-  власницима станова .........................138,00 дин.
-  власницима пословног простора .......................

................................................................................. 425,00 дин.
б. Издавање потврда о техничким подацима 

стана .....................................................................138,00 дин.
в. За решења о додели стана и уговоре о заку-

пу ............................................................................212,00 дин.
2.а. Издавање потврда о измиреним   на осно-

ву купопродаје непокретности (новоградња) ..........
..................................................................................995,00 дин.

б. Бодовање по захтевима подносиоца у циљу 
закупа и откупа стана ....................................995,00 дин.

в. За употребну дозволу за зграду и за решење 
о дозволи за градњу ......................................995,00 дин.

3.а. Издавање обрачуна откупне цене стана са 
садашњим датумом ....................................1.279,00 дин.

4.а. Излазак на терен ради бодовања стана 
(бодовање укључено) циљу издавања потврде о 
броју бодова одређеног стана .........1.699,00 дин.

б. Утврђивање вредности стана према пода-
цима из ранијег обрачуна за откуп стана ....................
..............................................................................1.699,00 дин.

5.    Издавање преписа или фотокопија Угово-
ра о власништву станова и зграда ..................................
..............................................................................2.134,00 дин.

6.    Израда и издавање списка о власницима 
станова и посебних делова зграда:

а. За зграде до 40 стамбених јединица .................
..............................................................................1.134,00 дин.

б. За зграде са преко 40 стамбених јединица 
..............................................................................1.710,00 дин.

7.    Издавање потврде о првобитном влас-
ништву над:

а. Становима .............................................969,00 дин.
б. Пословним простором................1.940,00 дин.
в. Гаражама ...............................................969,00 дин.

III

 Све утврђене цене из тачке  I овог Решења 
обрачунате су без ПДВ-а.

IV
 
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се 

од дана објављивања у „Сл. листу града Зајечара“.

V 

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.

I бр.02-75
У Зајечару, 12.03.2010. године
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 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК 
                 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 23. став 2. Закона о комунал-
ним делатностима, („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 
42/98), члана 16. став 2. Одлуке о линијском град-
ском и приградском превозу путника у друмском 
саобраћају на територији града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр.12/09) и члана 39. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној дана 12.03.2010. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ТИМОЧКОМ 
АУТОСАОБРАЋАЈНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ТИМАС“ А.Д. 
ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ УСЛУГА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ  

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Тимочком аутосао-
браћајном предузећу „Тимас“ А.Д. Зајечар на цену 
превоза путника у градском саобраћају у износу 
од 40,00 динара.

II

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Тимочком аутосао-
браћајном предузећу „Тимас“ А.Д. Зајечар на цену 
услуга превоза путника у приградском саобраћају 
на територији града Зајечара у износу од:

ЗОНА КИЛОМЕТРИ ЦЕНА
I 0-5   40,00 динара
II 6-10   60,00 динара
III 11-15   90,00 динара
IV 16-20 120,00 динара
V 21-25 145,00 динара
VI 26-38 190,00 динара
VII 39-50 200,00 динара

III

Ручни пртљаг се не наплаћује.
За превоз пртљага, осталих ствари и робе ........

..........................................20,00 динара по комаду.
Казнено доплатна карта за путника ......................

.............................................................1.250,00 динара.

IV

Цене из тачке I, II и III овог Решења примењи-

ваће се од дана објављивања у  „Сл. листу града 
Зајечара“

V

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.
 
I бр.02-76
У Зајечару, 12.03.2010. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                              

                        ПРЕДСЕДНИК 
                             Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 43. чл.44. и чл.45. Статута града 
Зајечара ( „Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08 и 
20/09), члана 31. и 32. Пословника Скупштине 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08 
и 13/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 12.03.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
И ЧЛАНА ОДБОРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 

ПИТАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности у Одбору за 
административна питања Скупштине града 
Зајечара, и то: 

 
1. Данило Катић, председник 
2. Драгана Ал - Амасси,члан

II

БИРАЈУ СЕ у Одбор за административна 
питања Скупштине града Зајечара, и то: 

 
-за председника
др Мирко Траиловић

-за члана
Данијела Виденовић Станковић

III

Решење доставити именованима и архиви 
Скупштине града.

I бр.02- 77
У Зајечару, 12.03.2010.године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 43. чл.44. и чл.45. Статута града 
Зајечара ( „Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08 и 
20/09), члана 31. и 32. Пословника Скупштине 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08 
и 13/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 12.03.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА, НАГРАДЕ И 

ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

РАЗРЕШАВА СЕ Данило Катић, дужности 
председника Комисије за избор и именовања, 
награде и признања Скупштине града Зајечара

 
II

БИРА СЕ др Ненад Првуловић за предсе-
дника Комисије за избор и именовања, награде и 
признања Скупштине града Зајечара

III

Решење доставити именованима и архиви 
Скупштине града.

I бр.02- 78
У Зајечару, 12.03.2010.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

   ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
12.03.2010. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА О ПОСЛОВНОЈ 

САРАДЊИ БР. 031-6/10

Овлашћује се Градоначелник града Зајечара 
да закључи Уговор о пословној сарадњи бр. 031- 

6/10 између града Зајечара и ИНФОБИРО-а доо 
Београд.

 
I бр. 02-72
У Зајечару, 12.03.2010. године
  

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 49. ст. 1. Закона о слободном 
приступу информацијама од јавног значаја (Сл. 
гласник РС бр. 120/04, 54/07 и 104/09) и члана 12. ст. 
1. Одлуке о Градском већу града Зајечара (С. лист 
града Зајечара бр. 1/08). а у вези члана 22.  Одлуке 
о Градској управи града Зајечара (Сл. лист града 
Зајечара 1/2010), Градско веће града Зајечара на 
седници одржаној 28. 01. 2010. године донело је:

РЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ЗА РЕШАВАЊЕ 
О ЗАХТЕВИМА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП 
ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Именује се Вуксан Церовић, дипл. филолог, за 
овлашћено лице за решавање о захтевима на сло-
бодан приступ информацијама од јавног значаја у 
градској управи града Зајечара

Ово решење ступа на снагу даном доношења 
а објавиће се у Службеном листу града Зајечара.

Образложење:

Чланом 38. Закона о слободном приступу ин-
формацијама од јавног значаја прописано је да ће 
орган власти, што је код локалне самоуправе Град-
ско веће,  одредити једно или више службених 
лица овлашћених за поступање по захтеву за сло-
бодан приступ информацијама од јавног значаја. 
Чланом 49. став 1.  истог Закона, прописано је да 
ће органи власти именовати овлашћена лица за 
решавање по захтевима за слободан прступ ин-
формацијама од јавног значаја у року од 30 дана 
од дана ступања на снагу Закона.

На основу цитираних одредби,  Градско веће 
је донело решење као у диспозитиву.

Упуство о правном средству: Ово решење 
је коначно у управном поступку и против њега је 
могуће покренути спор код надлежног суда.

III Бр. 02. - 26/10
У Зајечару, 28. 01. 2010. године
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 ПРЕДСЕДНИК                                                                          

                           Бошко Ничић с. р.

На основу чл. 13. и 43. Закона о заштити 
животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09 и 36/09 - др. закон), и члана 12. став 3. Одлуке 
о Градском већу  града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, бр. 1/08), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 09. 03. 2010. године, 
донело је      

ЗАКЉУЧАК

О ИЗРАДИ ДОКУМЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Налаже се израда докумената и то: Програма 
еколошко - економских инструмената интегралне 
заштите  животне средине и управљања природним 
ресурсима, у складу са специфичностима града 
Зајечара и Плана екоремедијације деградираних 
простора на подручју града Зајечара.

Израда ових докумената је потребна 
у циљу утврђивања степена угрожености 
животне средине, односно одређивања висине 
надокнада по основу коришћења природних 
вредности и загађивања животне средине, као 
и у циљу сагледавања могућности добијања 
статуса угрожене животне средине и дефинисања 
приоритета за санацију и ремедијацију 
деградираних подручја града Зајечара.

     
Образложење       
                                                     
 На основу члана 13. Закона о заштити 

животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 
и 36/09 - др. закон), локалне самоуправе у оквиру 
надлежности утврђених овим законом, доносе 
своје планове и програме управљања природним 
ресурсима и добрима (природним вредностима), 
у складу са стратешким документима и својим 
специфичностима, односно обезбеђују контролу 
коришћења и заштиту природних ресурса и 
добара, а на основу утврђеног степена њихове 
угрожености. 

На основу члана 43. Закона о заштити 
животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09 и 36/09 - др. закон), статус угрожене 
животне средине  и приоритете за санацију и 
ремедијацију деградираних подручја од локалног 
значаја, по претходно прибављеној сагласности 
Министарства, одређује јединица ликалне 
самоуправе, а за  подручја од значаја за Републику 
Србију овај статус одређује Министарство. На 
основу утврђеног статуса угрожене животне 
средине за подручје од значаја за Републику 

Србију, локална самоуправа може прописати 
надокнаду за заштиту и унапређивање животне 
средине, у складу са чланом 87. Закона о заштити 
животне средине („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 
36/09 и 36/09 - др. закон).

Идентификација корисника природних 
вредности и лица која узрокују загађење и 
деградацију животне средине, потребна је у циљу 
утврђивања  висине надокнада које они плаћају, 
а које су у одређеном износу приход јединице 
локалне самоуправе,  у складу са чланом 84. и 85. 
Закона о заштити животне средине („Сл.гласник 
РС“, бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон). 

Стога се предлаже Градском већу да донесе 
Закључак као у диспозитиву, а у циљу утврђивања 
степена угрожености животне средине, односно 
одређивања висине надокнада по основу 
коришћења природних вредности и загађивања 
животне средине, као и у циљу сагледавања 
могућности добијања статуса угрожене животне 
средине и дефинисања приоритета за санацију 
и ремедијацију деградираних подручја града 
Зајечара. 

III бр. 501-1/10
У Зајечару, 09. 03. 2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                                  

           ПРЕДСЕДНИК
                       Бошко Ничић   с. р.             

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР
Одељење за урбанизам, грађевинске
и комунално стамбене послове
IV/03 бр. 501-сл/09
15.06.2009. године                                                      
З а ј е ч а р
   
Поступајући по Закључку Комисије за заштиту 

и унапређивање животне средине Скупштине 
Града Зајечара, донетом на седници одржаној 10. 
јуна 2009. године у оквиру разматрања Извештаја 
о стању Акумулације за водоснабдевање 
„Грлиште“, а који је Скупштина града усвојила на 
седници одржаној 11. јуна 2009. године, Одељење 
за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене 
послове, Одсек за заштиту животне средине, 
обраћа се у циљу покретања
                                            

 ИНИЦИЈАТИВЕ 

за усаглашавање Закона о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл.гласник 
РС“, бр.36/09) са Законом о водама („Сл.гласник РС“, 
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бр.46/91 и 54/96), односно Правилником о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Сл.гласник РС“, 
бр.92/08) од 10.10.2008. године, како би се у циљу 
заштите акумулација за водоснабдевање омогући-
ло успостављање зона санитарне заштите.

Разлози за покретање ове иницијативе су 
следећи:

1. Ступањем на снагу Правилника о начи-
ну одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања који је донет 
на основу Закона о водама, прописано је да зона 
I непосредне санитарне заштите акумулације за 
водоснабдевање обухвата целу акумулацију и 
приобално подручје ширине 10 метара у хоризон-
талној пројекцији од нивоа воде, као и надземне 
притоке и подручје са обе стране притоке ширине 
најмање 10 метара, са ограниченим приступом 
других лица и то у оправданим случајевима, осим 
за лице запослено у водоводном предузећу. 

2. Закон о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда не прави разлику између рибо-
ловних вода и акумулација које служе за јавно 
водоснабдевање, чиме  директно онемогућава 
успостављање зона санитарне заштите како је то 
дефинисано Законом о водама и поменутим Пра-
вилником. 

  Доставити:
- Министарству животне средине и простор-

ног планирања
- Министарству здравља
                                   

          НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
          Веселинка Живановић, дипл.правн.               

                                                                                                            
                                                                    

На основу члана 36. став 2. Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Сл. гласник СРС“ бр. 46/95, 
66/01, 61/05, 91/05 и 62/06) и члана 5. став 2. Одлуке 
о ауто-такси превозу путника на територији 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ 
бр. 22/09), у складу са саобраћајно техничким 
условима Одељења за урбанизам, грађевинске 
и комунално-стамбене послове Градске управе 
Зајечар IV/03 број 353-сл. од 12.01.2010. године, 
Градоначелник града Зајечара дана 23. 02. 2010. 
године, донео је

П Р О Г Р А М

ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2010. 

ГОДИНИ

I
 
Овим Програмом одређују се локације такси 

стајалишта, број места на такси стајалиштима у 
граду Зајечару и броj такси возила, оптималан да 
задовољи потребе за такси превозом  путника на 
територији града Зајечара у 2010. години.

II

Утврђује се, на основу саобраћајно-техничких 
услова  датих од стране стручне службе Одељења 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Градске управе Зајечар, као оптималан 
број од:

1)    20 такси стајалишта;
2)  149 такси места и 
3)  149 такси возила.

III

Такси стајалишта из тачке II Програма одређују 
се на следећим локацијама:

1. такси стајалиште „ОШ Љуба Нешић“- улица 
Доситејева у Зајечару, у оквиру саобраћајне пов-
ршине једносмерне улице Доситејеве, на кп. бр. 
11132 КО Зајечар;

2. такси стајалиште „Хитна помоћ“- улица Бол-
нички пут бб у Зајечару, на уређеном платоу Дома 
здравља, испред улаза Хитне помоћи и преко пута 
Хитне помоћи;

3. такси стајалиште „Интерекс“ - улица Хајдук 
Вељкова у Зајечару, у оквиру саобраћајне пов-
ршине у улици Хајдук Вељковој, на кп. бр. 11113 
КО Зајечар, поред продавнице „Интерекс“;

4. такси стајалиште „Пијаца“- улица Курсулина 
у Зајечару, на уређеном платоу између тржних 
центара на крају улице Курсулине,  на кп. бр. 
8931/8 КО Зајечар;

5.  такси стајалиште „Радул Бегов конак“ - улица 
Љубе Нешића (код „Симпа“), у оквиру саобраћајне 
површине двосмерне улице Љубе Нешића, на кп. 
бр. 11135 КО Зајечар;

6. такси стајалиште „Центар“- улица Свето-
зара Марковића (код продавнице „Планета“), на 
уређеном платоу испред продавнице „Планета“ у 
улици Светозара Марковића, на кп. бр. 11134 КО 
Зајечар;

7. такси стајалиште „Аутобуска станица“- поред 
улаза  у објекат „Гркиња“  на делимично уређеном 
платоу поред улаза у продавницу „Гркиња“, на кп. 
бр. 8931/19 КО Зајечар; 

8. такси стајалиште „Железничка станица“- 
улица Војводе Путника, у оквиру саобрaћајне 
површине „слепог крака“ дела улице Војводе Пут-
ника, са десне стране од укрштаја са улицом Ђуре 
Салаја, на кп. бр. 11124 КО Зајечар;

9. такси стајалиште „Два брата“ - улица На-
родног фронта, у оквиру саобраћајне површине 
двосмерне улице Народног фронта, на кп. бр. 
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11128 КО Зајечар и површине иза стамбеног 
објекта „Два брата“ у улици Ђуре Салаја, на кп. бр. 
9221/1 КО Зајечар;

10. такси стајалиште „Пијаца - насеље 
Краљевица“, у насељу „Краљевица“, у оквиру 
колско-пешачке саобраћајне површине испред 
пијаце, на кп. бр. 11069/1 КО Зајечар;

11. такси стајалиште“Острво“- улица Хајдук 
Вељкова, у оквиру саобраћајне површине 
једносмерног дела крака око острва улице Хајдук 
Вељкове, на кп. бр.11113 КО Зајечар; 

12. такси стајалиште „Кључ“ - улица 
Пожаревачка, на уређеном платоу у улици 
Пожаревачкој, на кп. бр. 5686/1 КО Зајечар;

13. такси стајалиште „OMV пумпа“ - улица Колу-
барска,  на уређеном платоу преко пута ресторана 
„Беба“, у улици Колубарској, на кп. бр. 5683/19 КО 
Зајечар;

14. такси стајалиште „Попова плажа“- улица 
Генерала Гамбете, на уређеном платоу у улици 
Генерала Гамбете, на кп. бр. 8524/1 КО Зајечар;

15. такси стајалиште „Котлујевац“ - улица Соко-
бањска, на уређеном платоу испред Дома културе 
у улици Сокобањској, на кп. бр. 5514/4 КО Зајечар;

16. такси стајалиште „Дом здравља“-  улица 
Болнички пут бб, на уређеном платоу испред Дома 
здравља, на кп. бр. 6257/2 КО Зајечар;

17. такси стајалиште „Болница“ -  улица Грљан-
ски пут бб, на уређеном платоу поред магистрал-
ног пута М-25, преко пута Болнице, на кп. бр. 6259 
КО Зајечар;

18. такси стајалиште „Шљиварски пут“- улица 
Николе Пашића, на делимично уређеној површи-
ни поред улице Николе Пашића, на кп. бр.11152 
КО Зајечар, у продужетку аутобуског стајалишта са 
десне стране;

19. такси стајалиште  „Пошта“- улица Моше 
Пијаде, у оквиру саобраћајне површине улице 
Моше Пијаде, на кп. бр. 8925 КО Зајечар;

20. такси стајалиште  „Крфска улица“ - улица 
Крфска у Зајечару, у оквиру саобраћајне пов-
ршине у улици Крфској, на кп. бр. 9456 и 9456/1 КО 
Зајечар, иза Хотела „Србија-Тис“. 

IV

Број такси места на такси стајалиштима је:

- на такси стајалишту  „ОШ Љуба Нешић“- ули-
ца Доситејева - шест,

- на такси стајалишту  „Хитна помоћ“-  три-
наест 

- на такси стајалишту „Интерекс“- два,
- на такси стајалишту  „Пијаца“ -  десет,

- на такси стајалишту „Радул Бегов конак“ -  
три,

- на такси стајалишту  „Центар“ -  три,
- на такси стајалишту „Аутобуска станица“ -  

шест, 
- на такси стајалишту „Железничка станица“ -  

десет,
- на такси стајалишту „Два брата“- осам,
- на такси стајалишту „Пијаца - насеље 

Краљевица“ -  једанаест,
- на такси стајалишту  „Острво“ -  пет,
- на такси стајалишту „Кључ“ -  десет
- на такси стајалишту  „OMV пумпа“ -  пет,
- на такси стајалишту  „Попова плажа“ -  

седам,
- на такси стајалишту  „Котлујевац“- дванаест, 

- на такси стајалишту „Дом здравља“ -  
петнаест,

- на такси стајалишту „Болница“ - десет,
- на такси стајалишту „Шљиварски пут“ - 

седам,
- на такси стајалишту „Пошта“ - три,
- на такси стајалишту „Крфска улица“ - три.

V

Саставни део овог Програма су саобраћајно-
технички услови  за реализацију Програма по-
треба за такси превозом путника на територији 
града Зајечара у 2010. години, издати од Одељења 
за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Градске управе Зајечар IV/03 број 353-сл. 
од 12.01.2010. године, са графичким прилозима 
локација такси стајалишта.

VI

Овај Програм ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“.

II број 344 - 1
У Зајечару, 23. 02. 2010. године

 ГРАД ЗАЈЕЧАР
       

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бошко Ничић с. р.

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Одговорни уредник: Вуксан Церовић. Адреса: 
Зајечар, Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 - 662. E-mail: ozajecar@verat.
net.
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