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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 9. 
Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 1/08), Скупштина града Зајечара, на седници одржа-
ној 26.01.2011. године,  донeла је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНAMA ОДЛУКЕ О ЛИКВИДАЦИЈИ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

У Одлуци о ликвидацији Јавног комуналног 
предузећа „Топлана“ („Сл. лист Града Зајечара број 3/08 
и 5/08), у члану 1. став 1. тачка 2. мења се и гласи:

„2. За ликвидационог управника именује се Илија 
Матић, дипломирани правник из Зајечара“.

       
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном  листу Града Зајечара“.

I бр.011-3
У Зајечару, 26.01.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

                ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

                                                                                       
На основу члана 39. став 3. Закона о комуналној 

полицији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 51/2009) и чла-
на 39. Статута града Зајечара ( Службени лист града 
Зајечара бр.1/08 и 20/09), по претходно прибављеној 
сагласности Министарства за државну управу и локал-
ну самоуправу,бр.016-00-00001/2011-09 од 24.01.2011.
године, Скупштина града Зајечара на седници одржаној 
26.01.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О  УНИФОРМИ И ОЗНА-

КАМА
КОМУНАЛНИХ ПОЛИЦАЈАЦА

Члан 1.
 
Члан 3.Одлуке о униформи и ознакама комуналних 

полицајаца ( ‘’Сл. лист града Зајечара’’, бр.3/10 ), мења 
се и гласи:

„Члан 3.
Делови основне униформе комуналних полицајаца 

су:
1) беретка;
2) качкет
3) поткапа
4) панталоне зимске (мушког и женског кроја);
5) панталоне летње (мушког и женског кроја);
6) комбинезон;
7) каиш;
8) опасач
9) сукња (зимска и летња);
10) кошуља са дугим рукавима;
11) кошуља са кратким рукавима;
12) мајица са кратким рукавима;
13) мајица са дугим рукавима;
14) мајица са дугим рукавима и крагном;
15) џемпер;
16) јакна зимска са капуљачом;
17) јакна;
18) чарапе зимске и летње (мушке и женске);
19) ципеле полудубоке;
20) ципеле плитке (мушке и женске);
21) рукавице (мушке и женске);“
         .

Члан 2.

Члан 4.Одлуке,мења се  и гласи:

„Члан 4.

Делови основне униформе комуналног полицајца су 
следећег изгледа:

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



2 СТРАНА БРОЈ 3 SLU@BENI LIST 26. ЈАНУАР 2011.

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

3) панталоне зимске, мушке и женске, израђене су 
од тканине  плаве боје и уобичајеног кроја, око појаса са 
потребним бројем држача за каиш ширине 50 mm, испод 
појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и 
џепом с преклопом на задњој страни који се закопча-
ва 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 пан-
талоне зимске;

6) комбинезон, израђен од тканине плаве боје и 
уобичајног кроја-радни комбенезон;

7) каиш је кожни, црне боје;
8) опасач је израђен од балистичког платна, црне 

боје;
9) сукња је израђена од тканине  плаве боје, кла-

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

10) кошуља са дугим рукавима израђена је од тка-
нине плаве боје, закопчава се скривено пластичним дуг-
мадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена 
џепа с преклопом у висини груди који се скривено за-
копчавају, изнад десног џепа има чичак траку за натпис 
‘’КОМУНАЛНА 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’’;

11) 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;

12) мајица са кратким рукавима је плаве боје кла-
сичног 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 еластичним нитима (ликром);

13) мајица са дугим рукавима је плаве боје  кла-
сичног облика, прилагођена за ношење испод кошуље 
са дугим рукавима, израђена као мајица под тачком 10) 
овог члана;

14) мајица са дугим рукавима и крагном је памучна, 
плаве боје , са машински израђеним натписом ‘’КОМУ-
НАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ на леђима, а са предње стране, у 
висини груди, са пришивеном чичак траком за ознаку 
‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ и на оба рукава  пришивеном 
чичак траком за ознаку ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА’’;

15) џемпер је плетени,  плаве боје, с високим оков-

ратником који с предње стране има патент затварач 
дужине 200 mm, на раменим и лактовима је ојачан тка-
нином исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава за-
вршава 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;

16) јакна зимска са капуљачом израђена је од 
синтетичког водонепропусног материјала  плаве боје, 
закопчава се патент затварачем и чичак траком, на 
предњој страни има четири џепа с преклопима који се 
причвршћују чичак траком, изнад левог горњег џепа је 
подлога за грб града Зајечара, доњи џепови садрже џеп 
у џепу са приступом с горње стране испод преклопа и са 
стране, рукави су из два дела са нашивеном манжетном 
која се закопчава чичак траком, крагна је класична, поза-
ди 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 закопчавају дугметом тамно плаве боје, на оба 
рукава пришивена је чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, а на унутрашњој стра-
ни 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;

17) јакна је израђена од синтетичког водонепропус-
ног 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 гра-
да Зајечара, изнад горњег 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 ознаку ‘’ КОМУНАЛНА ПО-
ЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;

18) чарапе зимске и летње су памучне,  плаве боје;
19) ципеле полудубоке, висине око 190 mm, из-

рађене су од хидрофобиране коже црне боје с гуменим 
ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да 
се ципела у потпуности затвара, језик и крагна ципеле 
подложени су сунђером, а горњи део и ђон ципеле су 
спојени лепљењем;

20) 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;

21) рукавице су црне/плаве боје, кожне, класичног 



26. ЈАНУАР 2011. SLU@BENI LIST БРОЈ 3 СТРАНА 3
кроја са прстима;“

 
Члан 3.

Члан 5.Одлуке мења се и гласи:

„Члан 5.

Делови додатне униформе комуналних полицајаца 
који обављају одређене послове остваривања надзора 
у јавном градском, приградском и другом локалном сао-
браћају, као и друге послове одређене прописима града 
у вези са саобраћајем, су:

1) бело нарукавље;
2) рефлектујуће нарукавље;
3) беле рукавице;
4) рефлектујући прслук.“

Члан 4.

Члан 6.Одлуке мења се и гласи:

„Члан 6.
Делови додатне униформе комуналних полицајаца 

који обављају послове из члана 5. ове Одлуке су следећег 
изгледа:

1) бело нарукавље израђено је од лагане тканине 
и облика прилагођеног за навлачење на оба рукава уни-
форме;

2) рефлектујуће нарукавље израђено је од ла-
гане тканине на коју су по дужини пришивене траке од 
рефлектујућег материјала, а облика су прилагођеног за 
навлачење на оба рукава униформе;

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

4) рефлектујући прслук израђен је од лага-
ног материјала јарке наранџасте боје с нашивеним 
рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим нат-
писом беле боје ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ на леђима, 
с тим што је кројем прилагођен за ношење на основној 
униформи комуналног полицајца.“

Члан 5.

Члан 7.Одлуке  мења се и гласи:

„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) панталоне (мушке, женске);
2) каиш;
3) сукња;
4) јакна зимска са капуљачом;
5) јакна;

6) чарапе (мушке, женске);
7) ципеле полудубоке;
8) ципеле плитке.
Додатни делови који униформу чине свечаном су:
1) бела свечана кошуља са дугим рукавима (мушка, 

женска);
2) бела свечана кошуља са кратким рукавима 

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

Члан 6.

Члан 12.Одлуке мења се и гласи:

„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) качкет (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 го-

дина;
5) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1 го-

дина;
6) комбинезон  (мушки, женски), 2 пара, 1 година;
7) каиш, 1 ком., 7 година;
8) опасач, 1 ком., 7 година;
9) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2 године;
10) кошуља са дугим рукавима, 3 ком, 1 година;
11) кошуља са кратким рукавима, 5 ком, 1 година;
12) мајица са кратким рукавима, 5 ком, 1 година;
13) мајица са дугим рукавима, 2 ком, 1 година;
14) мајица са дугим рукавима и крагном, 2 ком, 1 

година;
15) џемпер, 1 ком, 2 године;
16) јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 године;
17) јакна, 1 ком, 3 године;
18) чарапе зимске и летње (мушке, женске), 10 пари 

летњих и 5  пари зимских,
1 година;
19) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године;
20) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година;
21) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године; 
22) бела навлака за шапку, 2 ком, 1 година;
23) бело нарукавље, 2 пара, 1 година;
24) рефлектујуће нарукавље, 2 пара, 1 година;
25) беле рукавице, 2 пара, 1 година;
26) рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година. „

 Члан 7.

Члан 18.Одлуке мења се и гласи:
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„Члан 18.

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

Поједини делови основне униформе морају се носи-
ти на следећи начин:

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

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

3) панталоне се носе тако да доња ивица каиша 
буде на кости кука, а предњи шав панталона 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 панталоне, 
односно сукњу;

6) јакне се носе закопчане, а у затвореним просто-
ријама могу се носити и откопчане. „

Члан 8.

Члан 21.Одлуке мења се  и гласи:

„Члан 21.

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“ 
је у облику правоугаоника димензија 125x30 mm и 
представља подлогу плаве боје на којој је овај натпис у 
два реда машински извезен концем наранџасте боје.

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена 
или причвршћена чичком изнад горњег десног џепа на 
униформи.“

Члан 9.

Члан 22.Одлуке  мења се и гласи:

„Члан 22.

Ознака са натписом „КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА“ је у облику квадрата димензија 40x50 
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 рукавима униформе. „

Члан 10.

Члан 23.Одлуке  мења и гласи:

„Члан 23.

Ознака са грбом града Зајечара састоји се од сребр-
нобеле плочице  облика из усвојеног идејног решења, 
који садржи у средини грб града Зајечара обасјан зра-

цима,  идентификациони број утиснут црним бројевима 
испод грба и утиснута црна слова – „ЗАЈЕЧАР“, натписом 
„КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА „ изнад грба, а са леве и десне 
стране ловоров венац са заставом Републике Србије. „

Члан 11.

Члан 24.Одлуке мења се и гласи:

„Члан 24.

Ознака презимена, идентификационог броја и 
положаја је плочица у облику правоугаоника димензија 
100x20 mm сребрнобеле боје на којој је црним словима 
у првом реду исписан идентификациони број и положај 
(НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ, ШЕФ ОРГАНИ-
ЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно КОМУНАЛНИ ПОЛИ-
ЦАЈАЦ), а у другом реду исписано његово презиме.

Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке 
из члана 21. ове Одлуке, симетрично и паралелно пос-
тављена у односу на њу на удаљености од око 20 mm.“ 

Члан 12.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу града Зајечара’’.

Iбр. 011-5
У Зајечару,26.01.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 41. став 3. Закона о комуналној 
полицији (‘’Службени гласник РС’’, бр. 51/2009) и члана 
39. Статута града Зајечара, по претходно прибављеној 
сагласности Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу, бр.016-00-00001/2011-09 од 24.01.2011.
године, Скупштина града Зајечара,  на седници одржаној 
26.01.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БОЈИ И НАЧИНУ 
ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ОПРЕМИ КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ

Члан 1.

Члан 4. Одлуке о боји и начину означавања возила 
и опреми комуналне полиције ( ‘’Службени лист града 
Зајечара’’, бр.3/2010), мења се и гласи:
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„Члан 4.

Поред основне плаве боје возила, преко крова во-
зила, уздуж и преко поклопца мотора возила, а које чине 
крст, је трака наранџасте боје, ширине најмање 150 mm, 
а уздуж бочних страница возила је трака  исте ширине и 
боје раздељена по дужини линијом ширине 20 до 30 mm  
плаве боје  .“

 
Члан 2.

Члан 5. Одлуке мења се  и гласи:

„Члан 5.

Ознаке возила комуналне полиције чини:
1)  бели круг оивичен наранџастом траком на којем ће 

стајати цртеж или налепница са цртежом грба града Зајеча-
ра висине најмање 200 mm на предњем делу бочних стра-
ница возила, односно висине најмање 350 mm на поклопцу 
мотора;

2) натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ исписан словима  
наранџасте  боје испод траке и грба града Зајечара , у ви-
сини предњих врата, односно прве половине кабине возила 
исписано на српском  језику;

3) натпис ‘’КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА’’ исписан слови-
ма 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 израђене 
тако да рефлектују светлост.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу града Зајечара’’.

Iбр. 011 - 4
У Зајечару,26.01.2011. 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 гра-
да Зајечара, на седници одржаној 26.01. 2011. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ПРЕДУГОВОРА О РЕАЛИ-
ЗАЦИЈИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА „ГОРЕЊЕ“ У 

ЗАЈЕЧАРУ СА РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ И КОМПАНИЈОМ 
„ГОРЕЊЕ“ ДД ВЕЛЕЊЕ, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

I

Даје се овлашћење Градоначелнику града Зајечара 
за закључење предуговора о реализацији инвестиционог 
пројекта „Горењe“ у Зајечару са Републиком Србијом и 
компанијом „Горење“ ДД Велење, Република Словенија.

II

Решење објавити у „Службеном листу Града Зајеча-
ра“.

I бр. 031 - 2
У Зајечару, 26.01.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

                   ПРЕДСЕДНИК
         Иван Јоковић с. р.

На основу члана 15. Одлуке о службеним путовањи-
ма изабраних, именованих и постављених лица у органи-
ма града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 16/10) и члана 12. 
ст. 1 Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист 
града“ бр. 1/08 и 3/10) Градско веће града Зајечара на 
седници одржаној 24.01.2011. године доноси:

ОДЛУКУ 
O ПОТРЕБИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

Члан 1. 

Бошко Ничић, градоначелник Града Зајечара, Рајко 
Стевановић и Милан Станковић, помоћници градоначел-
ника Града Зајечара упућују се као представници Града 
Зајечара у Немачку, град Олденбург, а ради присуство-
вања утакмици 4. кола EHF CUP-a између РК „Зајечар“ 
и VFL “Oldenburg” у временском периоду од 04.02.2011.  
– 07.02.2011. године.

Члан 2.

За службени пут користиће се возило марке JEEP 
„COMANDER”  регистарски број ZA 13-33, којима ће 
управљати возач Градске управе Зајечар. 

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

Службеном листу града Зајечара.
 Одлуку доставити: градоначелнику, помоћници-
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ма градоначелника, надлежним службама и архиви.

 III бр. 011 - 1/11
 У Зајечару, 24.01.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 
  Бошко Ничић с. р.

По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да 
су се у Одлуци о буџету града Зајечара за 2011.годину, 
објављеној у “Сл. листу града Зајечара” бр. 25/2010, 
поткрале грешке, па се на основу члана 114. Пословника 
Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ 
број 1/08 и 13/09), даје

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЗА 2011.ГОДИНУ

У члану.1. Одлуке у табели Приходи и при-
мања, расходи и издаци буџета  у тачки 
1.1. Расходи за запослене, уместо износа: 
‘’353.632.892,00’’ треба  да стоји износ: ”374.632.892,00”; 
1.2. Коришћење роба и услуга, уместо износа: 
‘’289.229.900,00’’ треба  да стоји износ: ”279.229.900,00” 
и у тачки 1.6. Остали расходи,  уместо износа: 
‘’491.133.650,00’’ треба  да стоји износ: ”480.133.650,00”

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

СЕКРЕТАР                   
       Славољуб Вељковић  с.р.       
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