
 
 
 На основу члана 63. Закона о 
буџетском систему ("Службени гласник 
РС", број 54/09, 73/10, 101/2010 и 101/11), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС", број 129/07) и 
члана 39. став 1. тачка 2. Статута града 
Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРВОМ   ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 
 

У члану 5. Oдлуке о буџету града 
Зајечара за 2012. годину, износ од 
1.592.521.000,00 динара  замењује се 
износом од  1.669.905.441,00 динара. 

 

Члан 2. 
 

  У истом члану у делу План прихода 
буџета града Зајечара, врше се следеће 
измене: 
  -  311712 - Пренета неутрошена 
средства за посебне намене, износ од 
24.500.000,00 динара, мења се и гласи 
16.724.784,56 динара.  

 - 711111 - Порез на зараде, износ 
од 512.352.000,00 динара замењује се 
износом од  597.511.656,44 динара. 

 

Члан 3. 
 

У члану 6. износ од 
1.592.521.000,00 замењује се износом од  
1.669.905.441,00 динара. 

У истом члану у Плану расхода, 
врше се следеће измене: 
 

У разделу 1 - Скупштина града, 
врше се следеће измене: 

 

1. Апропријација 10/0 конто 481000 - 
Финансирање рада политичких 
странака,  

2. функционална класификација 110, 
износ од 1.592.000,00 динара замењује 
се износом 1.614.000,00 динара. 

3. Апропријација 11/0 конто 481000 - 
Финансирање изборне кампање, 
функционална класификација 110, 
износ од 1.218.000,00 динара замењује 
се износом од  1.226.000,00 динара. 

4. Апропријација 12/1 конто 484000 - 
накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементрних непогода, 
функционална класификација 110, 
износ од 3.000.000,00 динара замењује 
се износом од 15.500.000,00 динара. 

 

У разделу 2 - Градоначелник, 
Градско веће и помоћници, врше се 
следеће измене: 

 

1. Апропријација 22/0 конто 499000 
- Стална буџетска резерва, функционална 
класификација 110, износ од 0,00 динара 
замењује се износом од 1.000.000,00 
динара. 
 

У разделу 3; глава 3.01 - Градска 
управа, врше се следеће измене: 

 

1. Апропријација 29/0 конто 414000 - 
Социјална давања запосленима, 
функционална класификација 130, 
износ од 16.000.000,00 динара 
замењује се износом од 11.000.000,00 
динара. 

2. Апропријација 47/0 конто 511000 - 
Зграде и грађевински објекти, 
функционална класификација 130, 
износ од 83.000.000,00 динара 
замењује се износом од 153.500.000,00 
динара 

3. Апропријација 48/0 конто 511000 - 
Зграде и грађевински објекти - кредит, 
функционална класифика-ција 130, 
износ од 20.000.000,00 динара 
замењује се износом од 0,00 динара. 
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У разделу 3; глава 3.02 – 
Буџетски фонд за заштиту животне 
средине, врше се следеће измене: 

 

1. Апропријација 66/0 конто 423000 
– Услуге по уговору, функционална 
класификација 530, износ од 
20.000.000,00 динара замењује се 
износом од 26.742.000,00 динара. 
 

У разделу 3; глава 3.04 - Средње 
образовање, врше се следеће измене: 
 
1. Апропријација 86/0, конто 463000 - 

Гимназија, функционална 
класификација 920, износ од 
3.788.000,00 динара замењује се 
износом од 5.586.000,00 динара. 

2. Апропријација 87/0, конто 463000 - 
Медицинска школа, функционална 
класификација 920, износ од 
3.695.000,00 динара замењује се 
износом од 5.149.500,00 динара. 

3. Апропријација 88/0, конто 463000 - 
Економска школа, функционална 
класификација 920, износ од 
7.912.000,00 динара замењује се 
износом од 6.802.000,00 динара. 

4. Апропријација 89/0, конто 463000 - 
Техничка школа, функционална 
класификација 920, износ од 
7.194.000,00 динара замењује се 
износом од 8.694.000,00 динара. 

 
У разделу 3; глава 3.07 - Народни 

музеј, врше се следеће измене: 
 

1. Апропријација 105/0, конто 
414000 - Социјална давања запосленима, 
функционална класификација 820, износ 
од 0,00 динара, замењује се износом од 
330.000,00 динара. 
 

У разделу 3; глава 3.11 - Установа 
за спорт „Зајечар“, врше се следеће 
измене: 

 

1. Апропријација 177/0, конто 
421000 - Стални трошкови, функционална 
класификација 810, износ од 
13.706.000,00 динара, замењује се 
износом од 19.706.000,00 динара. 

− Апропријација 184/0, конто 
511000 - Зграде и грађевински објекти, 
функционална класификација 810, износ 
од 28.494.000,00 динара, замењује се 
износом од 42.494.000,00 динара. 
 

У разделу 3; глава 3.17 - Месне 
заједнице, врше се следеће измене: 
 

1. Апропријација 237/0 конто 
423000 - Услуге по уговору, функционална 
класификација 160, износ од 1.000.000,00 
динара замењује се износом од 
1.500.000,00 динара. 

2. Апропријација 238/0 конто 
424000 - Специјализоване услуге, 
функционална класификација 160, износ 
од 500.000,00 динара замењује се 
износом од 1.000.000,00 динара. 

3. Апропријација 242/0 конто 
511000 - Зграде и грађевински објекти, 
функционална класификација 160, износ 
од 87.900.000,00 динара замењује се 
износом од 63.900.000,00 динара. 

4. Уводи се нова апропријација 
242/1 конто 511000 - Зграде и грађевински 
објекти - кредит,  функционална 
класификација 160, у износу од 
6.639.941,00 динара. 

5. Апропријација 243/0 конто 
512000 - Машине и опрема, 
функционална класификација 160, износ 
од 1.000.000,00 динара замењује се 
износом од 5.000.000,00 динара. 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у "Службеном листу града 
Зајечара". 

 
I бр. 400 - 3 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р
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На основу члана 79. и члана 92. 
Закона о буџетском систему (“Сл. Гласник 
РС”, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010), и 
чл. 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. Гласник РС”, број 
129/07), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О АНГАЖОВАЊУ  ЕКСТЕРНОГ 

РЕВИЗОРА 
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2011. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
Град Зајечар ће ангажовати 

екстерног ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Зајечара за 2011. годину. 
 

Члан 2. 
 

Ова Oдлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 
Зајечара” 
 
 
I број 011 - 84 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

 
   
 

 
На основу члана 35. став 7. и 

члана 46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 и 24/11 - 
пречишћен текст), члана 39. тачка 6. 
Статута града Зајечара (''Службени лист 
града Зајечар'', број 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНОВА 
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ 
- ''ФАРМЕ ВЕТРЕЊАЧА'' У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Планова 

детаљне регулације за изградњу уређаја 
за коришћење снаге ветра у циљу 
производње енергије (фарме ветрењача): 
План детаљне регулације ветропарк 
''Вршка Чука I'', План детаљне регулације 
ветропарк ''Вршка Чука II'' и План 
детаљне регулације ветропарк ''Нова 
Вршка Чука'' у Зајечару (у даљем тексту: 
Планови детаљне регулације). 

 
Члан 2. 

 
Циљеви израде Планова детаљне 

регулације за изградњу уређаја за 
коришћење снаге ветра у циљу 
производње енергије (фарме ветрењача): 
План детаљне регулације ветропарк 
''Вршка Чука I'', План детаљне регулације 
ветропарк ''Вршка Чука II'' и План 
детаљне регулације ветропарк ''Нова 
Вршка Чука'' у Зајечару су урбанистичка 
уређења неизграђеног простора према 
савременим тенденцијама и токовима у 
држави и новим Законским одредбама. 
Предметни простор припада Источном 
делу Србије и Зајечарском округу, источно 
од града Зајечара обухватајући простор 
јужно код граничног прелаза Вршка Чука 
до села Прлита, северно до потеза 
североисточно од села Велики Извор, 
источно уз државну границу и западно у 
правцу села Велики Извор и обухвата 
делове Катастарских Општина Прлита и 
Велики Извор. Простор планираних 
ветропаркова се налази јужно и северно 
од државног пута I реда М-5 уз државну 
границу, на територији Републике Србије. 
На основу анализираних просторних 
могућности, ограничења и планираних 
потреба, локација пружа могућности 
развоја локације за инвестирање и развој 
савремених технолошких процеса у 
домену функционисања комплекса 
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ветропаркова и одређивање смерница 
развоја делатности, намена површина и 
услова за одрживи и равномерни развој 
овог дела територије града Зајечара и 
омогућавање издавања решења по којима 
ће се градити и уређивати простор као и: 

- стварање планских могућности за 
изградњу уређаја за коришћење 
снаге ветра у циљу производње 
енергије (фарме ветрењача); 

- обезбеђење капацитета техничке 
инфраструктуре за планирану 
изградњу. 

 
Члан 3. 

 
Границе подручја Планова 

детаљне регулације су дате графичким 
прилогом који је саставни део ове Одлуке, 
оквирних површина: за План детаљне 
регулације ветропарк ''Вршка Чука I'' око 
3.185,00 ха, за План детаљне регулације 
ветропарк ''Вршка Чука II'' око 402 ха и за 
План детаљне регулације ветропарк 
''Нова Вршка Чука'' око 61,00 ха. Коначне 
границе планова ће бити дефинисане 
приликом припреме и стручне контроле 
концепта планова, а изузетно нацрта 
планова. 

 

Члан 4. 
 

Садржине Планова детаљне 
регулације, одређене су чланом 28. 
Закона о планирању и изградњи и 
обухватају појединачно: 
 

1) границе плана и обухват 
грађевинског подручја, поделу 
простора на посебне целине и 
зоне; 

2) детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних 

површина и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на 
геодетској подлози; 

4) нивелационе коте улица и јавних 
површина (нивелациони план); 

5) попис парцела и опис локација за 
јавне површине, садржаје и 
објекте; 

6) коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну 
и другу инфраструктуру; 

7) мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених 
природних целина; 

8) локације за које се обавезно 
израђује урбанистички пројекат или 
расписује конкурс; 

9) правила уређења и правила 
грађења по целинама и зонама; 

10) друге елементе значајне за 
спровођење плана детаљне 
регулације. 
 
Планови ће се састојати из 

текстуалног и графичког дела. 
 

Члан 5. 
 

Израде Планова детаљне 
регулације уступају се привредним 
друштвима, односно другим правним 
лицима која испуњавају законске услове 
за израду планских докумената, у складу 
са Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 6. 

 

Рок за израду концепта и нацрта 
Плана детаљне регулације ветропарк 
''Вршка Чука I'' је 8 (осам), Плана детаљне 
регулације ветропарк ''Вршка Чука II'' 6 
(шест) и Плана детаљне регулације 
ветропарк ''Нова Вршка Чука'' 6 (шест) 
месеци од дана ступања на снагу ове 
одлуке. 

 

Члан 7. 
 

Израда Планова детаљне 
регулације ће бити финансирана од 
стране WP ENERGY SISTEMS д.о.о., 
Београд, Привредно друштво за 
производњу и снабдевање електричном 
енергијом, ул. Борислава Пекића бр. 5. 

 
Члан 8. 

 

Саставни део ове Одлуке је 
Одлука о измени Одлуке о приступању 
изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана детаљне 
регулације за изградњу уређаја за 
коришћење снаге ветра у циљу 
производње енергије (фарма ветрењача) - 
ветропарк ''Вршка Чука I'', ''Вршка Чука II'' 
и ''Нова Вршка Чука'' у Зајечару, IV/03 број 
351 - 82 / 11 од 06.03.2012. године. 
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Члан 9. 
 

Нацрти Планова детаљне 
регулације подлежу стручним контролама 
од стране Комисије за планове града 
Зајечара. 

О извршеним стручним контролама 
састављају се извештаји који су саставни 
део образложења Планова детаљне 
регулације. 

 
Члан 10. 

 

Након стручних контрола 
оглашавају се јавни увиди у локалном 
листу ''Тимок'', а текстови огласа истичу 
се на огласној табли зграде Скупштине 
града Зајечара. 

Излагања Планова детаљне 
регулације на јавне увиде врше се у 
просторијама Градске управе града 
Зајечара и трају по 30 дана од дана 
оглашавања. 

О излагању Планова детаљне 
регулације на јавне увиде стара се орган 
Градске управе надлежан за послове 
просторног и урбанистичког планирања. 

 

Члан 11. 
 

Саставни део ове Одлуке је 
Мишљење из Записника са извештајем 

Комисије за планове града Зајечара IV/03 
број 06 - 14 од 07. 03. 2012. године. 

 
Члан 12. 

 
Доношењем ове Одлуке ставља се 

ван снаге Одлука о приступању изради 
Плана детаљне регулације за изградњу 
уређаја за коришћење снаге ветра у циљу 
производње енергије (фарма ветрењача) - 
ветропарк ''Вршка Чука I'', ''Вршка Чука II'' 
и ''Нова Вршка Чука'' у Зајечару. 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 

 
 

I број 350 - 10 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о 

стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Сл. гласник РС'', бр. 135/04 и 
88/10), а у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи (''Службени гласник 
РС'', број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 и 
24/11 - пречишћен текст), Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове Градске управе града 
Зајечара, по предходно прибављеним 
Мишљењима Службе за заштиту животне 
средине и других заинтересованих органа и 
организација, доноси 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКИХ 

ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНОВА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
ЗА ИЗГРАДЊУ УРЕЂАЈА ЗА 
ПРОИЗВОДЊУ ЕНЕРГИЈЕ 

- ''ФАРМЕ ВЕТРЕЊАЧА'' У ЗАЈЕЧАРУ 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради стратешких 
процена утицаја Планова детаљне 
регулације за изградњу уређаја за 
коришћење снаге ветра у циљу производње 
енергије ''фарме ветрењача'': План детаљне 
регулације ветропарк ''Вршка Чука I'', План 
детаљне регулације ветропарк ''Вршка Чука 
II'' и План детаљне регулације ветропарк 
''Нова Вршка Чука'' у Зајечару на животну 
средину. 

Члан 2. 
 

У оквиру стратешких процена утицаја 
на животну средину размотриће се 
постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном плановима, значај и 
карактеристике Планова, карактеристике 
утицаја планираних садржаја и друга 
питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за 
одређивање могућих значајних утицаја 
планираних садржаја у оквиру Планова. 

 
Члан 3. 

 
О извршеним стратешким проце-

нама утицаја Планова на животну средину, 
израдиће се Извештаји о стратешким 
проценама. 

Извештаји о стратешким проценама 
садржаће све елементе из члана 12. став 2 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину (''Сл. гласник РС'', бр. 
135/04 и 88/10). 

 
 

Члан 4. 
 

Носиоци израде извештаја који ће 
дефинисати методологије и саставе 
стручних тимова за израду извештаја о 
стратешким проценама, биће накнадно 
одређени у складу са Законом о јавним 
набавкама. 

Носиоци израде извештаја о 
стратешким проценама, дужни су да израде 
извештаје у року од: за израду извештаја за 
План детаљне регулације ветропарк ''Вршка 
Чука I'' је 8 (осам), Плана детаљне 
регулације ветропарк ''Вршка Чука II'' 6 
(шест) и Плана детаљне регулације 
ветропарк ''Нова Вршка Чука'' 6 (шест) 
месеци од дана ступања на снагу ове 
Одлуке. 

 
Члан 5. 

 
Средства за израду извештаја о 

стратешким проценама обезбедиће 
инвеститор Планова детаљне регулације 
WP ENERGY SISTEMS д.о.о., Београд, 
Привредно друштво за производњу и 
снабдевање електричном енергијом, ул. 
Борислава Пекића бр. 5. 

 
Члан 6. 

 
У току израде извештаја о 

стратешким проценама утицаја Планова на 
животну средину, биће обављена сарадња 
са свим надлежним и заинтере-сованим 
органима и организацијама. 

Извештаји о стратешким проце-нама 
ће заједно са Нацртима Планова бити 
изложени на јавне увиде, у складу са 
одредбама Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину и Закона о 
планирању и изградњи. 

 
Члан 7. 

 
Ова Одлука је саставни део Одлуке 

о приступању изради Планова детаљне 
регулације за изградњу уређаја за 
производњу енергије ''Фарме ветрењача'' у 
Зајечару и објављује се у ''Службеном листу 
града Зајечара''. 

 
IV/03 број 351 - 82 / 11 
У Зајечару, 06.03.2012. године 
 
ПРОЈЕКТАНТСКИ СТРУЧЊАК 
 ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДА 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Сузана Милошевић, дип. инж. архит., с. р. 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Веселинка Живановић, дипл. правн., с. р. 
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 На основу чл. 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 
гласник РС", број 62/06 и 47/11), чл. 32. тач. 13. у вези чл. 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и чл. 39. тачка 14. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09 и 21/11), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаноj 16.03.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ЛОКАЛНИМ  АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уводе се локалне административне таксе за списе и радње у 

управним стварима, као и за друге списе и радње које органи и службе Града Зајечара 
издају, односно обављају у оквиру послова из изворне надлежности локалне 
самоуправе (у даљем тексту: таксе). 

Одлука из претходног става садржи: списе и радње за које се уводи такса, 
настанак таксене обавезе, обвезнике таксе, начин плаћања таксе, ослобађања од 
плаћања таксе, поступак за повраћај таксе и висину таксе. 
 

Члан 2. 
  

Списе и радње за које се уводи такса и висина такси утврђују се Таксеном 
тарифом за локалне административне таксе (у даљем таксту: Таксена тарифа) , која је 
саставни део ове Oдлуке.  

Висина такси из ове Одлуке не може бити већа од износа републичких 
административних такси, које су законом прописане за одговарајуће, односно сличне 
списе или радње.  
  

Члан 3. 
  

Такса се плаћа у утврђеном новчаном износу, на начин и под условима 
прописаним законом и овом Oдлуком.   

Такса се не може наплатити ако није утврђена Таксеном тарифом, нити се може 
наплатити у износу већем или мањем од прописаног.  
   

Члан 4. 
  

Таксени обвезник је лице на чији захтев се покреће поступак, односно врши 
радња, прописана Таксеном тарифом.  

Ако за прописану таксу постоји више таксених обавеза, њихова обавеза је 
солидарна.   

 
Члан 5. 

  
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе.  
Таксена обавеза настаје:  

 1) за захтеве - у тренутку њиховог подношења, а за захтеве дате на записник - у 
тренутку када се записник састави;  

2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за 
њихово издавање;  

3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.  
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Члан 6. 
 

  Захтеви се подносе непосредно, на шалтеру Градског информативно-услужног 
центра Градске управе Зајечар (у даљем тексту: Услужни центар) или поштом, путем e-
mаil-а и сл.  

Таксени обвезник је дужан, да уз поднети захтев приложи одговарајући доказ да 
је платио прописану таксу.  

 
Члан 7. 

 
Такса се плаћа у готовом новцу (у динарима), на прописани уплатни рачун 

јавних прихода број: 840-742241-843-03 - Градске административне таксе, са позивом 
на број 97 41-116 . 

Средства остварена од такси из ове Одлуке су изворни приход буџета Града 
Зајечара. 

 
Члан 8. 

 
Ако таксени обвезник непосредно поднесе захтев, уз који није приложио доказ о 

плаћеној такси у прописаном износу, службено лице Услужног центра затражиће од 
обвезника да у року од 10 дана од дана поднетог захтева поднесе доказ о уплати 
прописане таксе и упозориће га на последице неплаћања таксе, о чему сачињава 
забелешку на спису. 

Ако нетаксиран или недовољно таксиран поднесак стигне поштом или путем e-
mаil-а, службено лице органа надлежног за одлучивање по захтеву позваће обвезника 
опоменом, да  року од 10 дана од дана пријема опомене плати редовну таксу и 
прописану накнаду за опомену и упозориће га на последице неплаћања.  

Ако обвезник уплати таксу у року из ст. и 1. и 2. овог члана, сматра се да је 
поднесак од почетка био уредно таксиран. 

У случају да таксени обвезник у остављеном року не поднесе доказ да је износ 
таксе и накнаде за опомену уплаћен у прописаном износу, наплата тог износа се врши 
пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења да је 
радња извршена. 

 
Члан 9. 

 
Износи такси из Таксене тарифе усклађују се са годишњим индексом 

потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, 
при чему се заокруживање врши тако што се износ од пет динара не узима у обзир, а 
износ преко пет динара заокружује се на десет динара.  

Износи таксе могу се мењати највише једанпут годишње и то у поступку 
утврђивања буџета Града за наредну годину. 

Усклађени динарски износи такси из става 1. овог члана утврђују се решењем 
Градског већа града Зајечара, на предлог  Одељења за општу управу Градске управе 
Зајечар и објављују се  у "Сл. листу града Зајечара".  

 
Члан 10. 

  
Ослобађају се плаћања таксе: 
1. Органи, организације и институције Републике Србије, 
2. Органи и оранизације Града Зајечара, 
3. Установе  које оснива Република, односно Град,  
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4. Организације у области друштвене заштите деце и омладине, 
5. Организације обавезног социјалног осигурања и здравствене заштите, 
6. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом, 
7. Организација Црвеног крста и остале хуманитарне организације. 

 
Члан 11. 

 
Такса се не плаћа за:  

1. Списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности, 
2. Списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим 

исправама и службеним евиденцијама; 
3. Списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене 

бриге о деци,  права по Закону о финансијској подршци породици са децом, 
здравствене заштите, борачко инвалидске заштите и заштите цивилних 
инвалида рата; 

4. Списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и 
образовањем, образовањем студената, стручним усавршавањем, односно 
преквалификацијом,  

5. Списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права 
по том основу; 

6. Списе и радње у поступку за утврђивање јавних прихода и за повраћај више 
наплаћених и неправилно наплаћених јавних прихода; 

7. Списе и радње у поступку за остварење законом признатих олакшица и 
ослобођења код плаћања пореза и других јавних прихода,  

8. Списе и радње за остваривање законом признатих олакшица због 
елементарних непогода и других ванредних догађаја; 

9. Списе и радње у поступку за сахрањивање, 
10.  Поднеске упућене органима за представке и притужбе. 

 
Члан 12. 

 
У решењу, односно другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је 

такса плаћена, износ таксе и тарифни број по којем је такса плаћена. 
 

Члан 13. 
 

У решењу, односно другој исправи која се издаје без плаћања таксе, мора се 
назначити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе.  

Решење, односно исправа из става 1. овог члана може се употребити само у 
сврхе за које је издата, а у друге сврхе, за које је прописана обавеза плаћања таксе, 
може се употребити само уколико се за исту плати одговарајућа такса.  
 

Члан 14. 
 

Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје 
решење, исправа, документ или писмено у више примерака, за сваки други и следећи 
примерак плаћа се накнада за препис акта, прописана  посебном Одлуком. 
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Члан 15. 
 

Таксени обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати, или је таксу 
платио у већем износу, има право на повраћај уплаћеног износа таксе. 

Решење по захтеву за повраћај таксе из претходног става доноси Начелник 
Градске управе Зајечар, а по приговору на решење одлучује Градско веће града 
Зајечара. 

Члан 16. 
 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за општу 
управу Градске управе Зајечар. 
 

Члан 17. 
 

У погледу принудне наплате таксе, обрачуна камате и другог што није прописано 
овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о републичким административним 
таксама и Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 
 

Члан 18. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о градским 
административним таксама ("Сл. лист Општина", бр. 15/05, 11/06, "Сл. лист Општине 
Зајечар", бр.1/07 и "Сл. лист града Зајечара'', бр. 3/08 - друга Одлука). 
 

Члан 19. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
I број 011 - 17 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

 
 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
 
 Тарифни број 1. динара 
 1) За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом Одлуком
није другачије прописано 
 
(Напомена: ова такса се не плаћа: 1) када је издавање списа, односно 
вршење радње по захтеву ослобођено плаћања таксе по овој Одлуци; 2)
за накнадне поднеске, којима странка захтева само ажурирање поступка
по раније поднетом захтеву) 
 
2) За захтев за издавање такси дозволе и кровне ознаке такси возила 
3) За захтев за издавање ознаке за категорију куће, апартмана и собе 
 

200 
 
 
 
 
 
 
 

100 
100 
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 Тарифни број 2.  

 1) За решења у управном поступку из изворне надлежности, за која није
прописана посебна такса 

350 

 2) За  жалбу против решења у управном поступку  250 

 3) За ванредни правни лек 500 

 4) За оверу клаузуле правоснажности, односно извршности аката  100 

 5) За издавање уверења, односно потврда из службене евиденције у
пословима из изворне надлежности града 

150 

 Тарифни број 3.  

 1) За решење о давању сагласности за промену радног времена
обављања делатности угоститељских, занатских и трговинских објеката 

2.000 

 2) За решење о продужењу радног времена угоститељских објеката 1.000 

 3) За решење о одобрењу за обављање такси превоза и решење о
продужењу важности издатог одобрења 

1.200 

 4) За решење о измени или допуни важећег решења о одобрењу за
обављање такси превоза 

700 

 5) За издавање такси дозволе 500 

 6) За оверу ценовника такси услуга 200 

 Тарифни број 4.  
 1) За решења о издавању водних услова, водне сагласности и водне 
дозволе из надлежности Градске управе:  
а) правна лица 
б) предузетници и грађани 

 
 

3.000 
1.000 

 2) За решења по захтевима  за привремену обуставу саобраћаја  и  за 
регулисање режима саобраћаја у граду        

500 

 3) За одобрења за кретање и заустављање теретних доставних возила у 
улицама у граду где је то саобраћајним знаком забрањено, ради доставе 
робе, новца  и сл.                                                   

2.000 

 4) За решење о давању сагласности за употребу имена, грба и другог 
обележја града Зајечара 

5.000 

 5) За решење о давању сагласности за уношење имена града Зајечара у 
пословно име привредног субјекта  

50.000 

 Тарифни број 5.  
 1) За решења и уговоре из области стамбених односа   1.500 
 2) За издавање тапије  1.200 

 Тарифни број 6.  
 1) За решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини: 
а) правна лица  
б) грађани 

 
5.000 
1.000 

 2) За уговор о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини:  
а) правна лица  
б) грађани 

 
1.500 
1.000 
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 3) За решење о давању у закуп пословне просторије града Зајечара 1.000 

 4) За уговор о давању  у закуп  пословне просторије  града Зајечара         5.000 

 5) За остала вануправна акта за која није одређена посебна такса  1.000 

 Тарифни број 7.  

 1) За издавање потврда, уверења, података и мишљења у вези са 
урбанистичким плановима и одлукама 

200 

 2) За писмено обавештење о намени парцеле према урбанистичком 
плану:  
а) правна лица 
б) грађани          

 
 

500 
250 

 Тарифни број 8.  
 1) За пријаву легализације бесправно изграђеног објекта: 
а) правна лица 
б) грађани 

 
1.000 
 500 

 2) За издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката на 
јавним површинама:   
а) правна лица                                                                                                    
б) грађани 

 
 

5.000 
1.200 

 3) За одобрења за заузеће јавне површине  500 

 4) За одобрења за раскопавање јавне површине  500 

 5) За остала решења из области комуналног уређења   500 
 6) За решење о регистрацији и овери реда вожње у јавном градском и 
приградском саобраћају   

1.200 

 Тарифни број 9.  
 1. За решење инспектора за саобраћај, о утврђивању подобности 
путничког возила за обављање такси превоза, по возилу: 

500 

 2. За преглед кровне ознаке такси возила од стране инспектора за 
саобраћај (у случају кад се ознака враћа Градској управи уз накнаду, због 
престанка обављања делатности)  

 
200 

 3. За решења Комуналне инспекције по поднетим захтевима  500 
 4. За сагласност комуналног инспектора за лоцирање септичке јаме  300 
 5. За сагласност комуналног инспектора за уклањање стабала са јавне 
површине  

300 
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На основу чл. 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник 
РС", број 62/06 и 47/11), чл. 32. тач. 3. у вези чл. 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и чл. 39. тач. 3. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09 и 21/11), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаноj 16.03.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О  ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се накнада за услуге које извршава Градска управа 
Зајечар по захтевима грађана и правних лица у управним стварима, као и за друге 
списе и радње, приликом обављања послова из изворне надлежности локалне 
самоуправе и законом поверених послова (у даљем тексту: накнада). 

Одлука из претходног става садржи: списе и радње за које се уводи накнада, 
обвезнике накнаде, начин плаћања накнаде, ослобађања од плаћања накнаде и висину 
накнаде.  

Члан 2. 
 

Под накнадом за извршене услуге из члана 1. ове Одлуке,  подразумевају  се  
услуге и трошкови који настану вези са радњама које Градска управа предузима по 
захтевима грађана и правних лица из своје изворне надлежности, као и услуге, 
трошкови и накнада за рад Градске управе у обављању законом поверених послова из 
области: матичних послова и грађанских стања, пољопривреде, туризма, урбанизма, 
грађевинарства, имовинско-правних послова и заштите животне средине, за које према 
важећим прописима није предвиђено плаћање локалне административне таксе. 
 

Члан 3. 
 

Обвезник плаћања накнаде је грађанин и правно лице по чијем захтеву се 
покреће поступак, односно врше правне радње или административно-техничке услуге, 
утврђене  овом Одлуком. 

Ако за прописану накнаду постоји више обавезника, њихова обавеза је 
солидарна.   

Члан 4. 
 

Обавеза плаћања накнаде настаје у тренутку подношења захтева за покретање 
поступка, односно извршења одређене радње  и то: 
 1)  за обраду захтева - у тренутку подношења захтева,  
 2) за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за 
њихово издавање;  
 3) за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи, 
 4) за административно-техничке услуге - по извршеној услузи. 

 
Члан 5. 

 
  Захтеви се подносе непосредно, на шалтеру Градског информативно-услужног 
центра Градске управе Зајечар или поштом, путем e-mаil-а и сл. 

Обвезник плаћања накнаде дужан је да приликом подношења захтева приложи 
одговарајући доказ да је платио прописану накнаду за вршење одређене радње или 
услуге.  
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Члан 6. 
 

Накнада се плаћа у готовом новцу (у динарима), на прописани уплатни рачун 
јавних прихода број: 840-742341-843-24 - Приходи које својом делатношћу остваре 
органи града Зајечара, са позивом на број 97 41-116 . 

Средства остварена од накнада из ове Одлуке су изворни приход буџета Града 
Зајечара. 

 
Члан 7. 

 
Утврђена накнада из ове Одлуке усклађује се са годишњим индексом 

потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, 
при чему се заокруживање врши тако што се износ од пет динара не узима у обзир, а 
износ преко пет динара заокружује се на десет динара.   

Накнада из претходног става може се мењати највише једанпут годишње и то у 
поступку утврђивања буџета Града за наредну годину. 

Усклађени износи накнада из става 1. овог члана утврђују се решењем Градског 
већа града Зајечара, на предлог  Одељења за општу управу Градске управе Зајечар, 
које се објављује  у "Сл. листу града Зајечара".  
 

Члан 8. 
 

За извршене услуге у смислу ове Одлуке плаћа се накнада у следећим 
износима: 

НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР ИЗНОС  У 
ДИНАРИМА

1. ОБЛАСТ ОПШТИХ ПОСЛОВА    
1. Накнада за обраду захтева који се подносе Градској управи    20 
2. Накнада  за препис акта, односно списа, по полутабаку оригинала  100 
3. Накнада за дупликат решења, записника и осталих аката из архиве  200 

4. Накнада за разгледање, преписивање, односно фотокопирање списа 
из архиве - за сваки започети сат по 

200 

5. Накнада за оверу потписа, пуномоћја, фотокопија, преписа, рукописа, 
превода и слично, по сваком примерку оригинала формата А4 

100 

6. Накнада за излазак службеног лица по захтеву за оверу потписа изван 
службених просторија Градске управе 

400 

7. Накнада  за  обраду опомене за плаћање таксе 100 
2. ОБЛАСТ ПРАВНЕ ПОМОЋИ  
    Накнада за услуге правне помоћи - плаћа се 50% од накнаде утврђене 
важећом тарифом за адвокатске услуге (осим у случајевима из чл. 9. 
тач. 5. ове Одлуке) 

 

3. ОБЛАСТ МАТИЧНИХ ПОСЛОВА И ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА  
 1. Накнада за издавање извода и уверења из матичних књига:   
а) извод из матичних књига на домаћем обрасцу 100 
б) извод из матичних књига намењен иностранству 300 
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в) уверење о држављанству, остала уверења и потврде из матичних 
књига  

100 

г) уверење о слободном брачном стању   500 

д) уверења и потврде из матичних књига за употребу у иностранству 1.000 
ђ) извод и уверење из матичних књига које се доставља путем поште, са 
плаћањем поузећем, на телефонски позив или захтев путем e-mаil-а 
 
НАПОМЕНА: Подносилац захтева плаћа све трошкове приликом 
преузимања пошиљке (прописане републичке таксе, накнаду из ове 
Одлуке, као и трошкове доставе пошиљке, по цени ЈП ПТТ "Србија" за 
вредносно писмо или POST EXPRESS, зависно од врсте услуге коју 
жели) 

 

2. Накнада за закључење брака:   
а)  за закључење брака радним даном, после радног времена  1.500 
б)  за закључење брака нерадним даном 2.500 
в) за закључење брака ван сале за венчање (осим ако се ради о 
лицима из чл. 9.  тач. 4. ове Одлуке) 

12.000 

3. За обраду решења по захтевима: за промену личног имена, за 
закључење брака преко пуномоћника, за накнадни упис у матичне књиге 
(осим за решења о накнадном упису чињенице рођења у МК рођених) и 
за израду осталих решења из области личних стања грађана 

 
500 

4. За обраду решења по захтеву за другу и сваку следећу промену 
личног имена  

5.000 

4. ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  
1. Накнада за обраду решења о испуњености услова за претварање 
пољопривредног земљишта у грађевинско (промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта, ради изградње објекта): 
а) правна лица  
б) грађани 

 
 
 

2.000 
1.000 

2. Накнада за обраду решења о испуњености услова за ослобађање 
плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта и осталих решења из ове области: 
а) правна лица  
б) грађани 
 

 
 
 

1.000 
500 

5. ОБЛАСТ ТУРИЗМА  
1. Накнада за обраду решења о одређивању категорије за објекат врсте 
кућа, апартман и соба у својини физичког лица 

500 

2. Накнада за израду уверења и потврда из ове области 
 

200 

6. ОБЛАСТ УРБАНИЗМА  
1. Накнада за  обраду информације о локацији: 
    а) правна лица  
    б) грађани     

 
500 
250 
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2. Накнада за обраду локацијске дозволе: 
    а) правна лица  
    б) грађани       

 
2.000 
1.000 

3. Накнада за потврђивање урбанистичког пројекта 1.200 
4. Накнада за потврђивање пројекта парцелације и препарцелације 1.000 
5. Накнада за издавање услова за исправку граница суседних парцела     1.000 
7. ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА  
1. Накнада за обраду решења о издавању грађевинске дозволе за 
изградњу (реконструкцију) објекта и решења о накнадном издавању 
грађевинске дозволе у поступку легализације: 
а) правна лица  
б) грађани 

 
 
 

2.000 
1.000 

2. Накнада за  обраду  употребне дозволе: 
а) правна лица  
б) грађани 

 
3.000 
1.500 

3. Накнада за обраду решења о накнадном издавању грађевинске и 
употребне дозволе у поступку легализације: 
а) правна лица  
б) грађани 

 
 

3.000 
1.500 

4. Накнада за  обраду решења о одобрењу извођења радова за:  
а) изградњу помоћног објекта, за адаптацију и санацију објекта, 
б) за инвестиционо одржавање објекта, за уклањање препрека за 
инвалидна лица, за промену намене објекта без извођења радова и сл. 

 
1.000   

 
500 

5. Накнада за  обраду решења о рушењу објекта и осталих решења из 
области грађевинарства 
 

 500 

8. ОБЛАСТ ИМОВИНСКО - ПРАВНИХ ПОСЛОВА  
1. Накнада за обраду решења о поништају правноснажног решења о 
експропријацији (деекспропријација): 

1.500 

2. Накнада за обраду решења о конверзији права коришћења земљишта 
у право својине 

1.500 

3. Накнада за обраду решења о одређивању земљишта за редовну 
употребу објекта и осталих решења из ове области  

1.200 

4. Накнада за израду уверења и потврда из ове области 200 

9. ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

1. Накнада за обраду решења о потреби процене утицаја пројекта на 
животну средину 

1.200 

2. Накнада за обраду решења о одређивању обима и садржаја Студије о 
процени утицаја пројекта на животну средину 

1.500 

3. Накнада за обраду решења о давању сагласности на Студију о 
процени утицаја пројекта на животну средину 

3.000 

4. Накнада за обраду решења о потреби процене утицаја затеченог 
стања Пројекта на животну средину 

1.200 
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5. Накнада за обраду решења о давању сагласности на Студију о 
процени утицаја затеченог стања Пројекта на животну средину 

2.500 

6. Накнада за обраду решења о оцени потребе за ажурирањем Студије о 
процени утицаја пројекта на животну средину 

1.200 

7. Накнада за обраду решења о давању сагласности на ажурирану 
Студију процене утицаја пројекта на животну средину 

2.500 

8.  Накнада за израду решења о дозволи за сакупљање и /или транспорт 
отпада 

1.200 

9. Накнада за израду решења о дозволи за складиштење, третман и 
одлагање отпада 

1.500 

10. Накнада за израду решења о дозволи за сакупљање, транспорт, 
складиштење, третман и одлагање отпада 

3.000 

11. Накнада за  издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања 
дозволе за складиштење инертног и неопасног отпада 

 
1.200 

12. Накнада за обраду решења о промени у дозволи за управљање 
отпадом 

1.200 

13.  Накнада за  обраду решења о издавању интегрисане дозволе 3.000 

14. Накнада за обраду решења о одобрењу за локацију за третман 
отпада у мобилном постројењу 

 
1.500 

15. Накнада за обраду решења о утврђивању испуњености услова 
простора за обављање делатности привредног субјекта, у погледу 
заштите животне средине: 
а) правна лица  
б) предузетници  

 
 
 

1.500 
700 

 10. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ - УСЛУГЕ  
1. Накнада за трошкове изласка на терен службеног лица,  вештака или 
стручне Комисије, када је за утврђивање чињеничног стања и 
одлучивање по захтеву неопходан увиђај, вештачење или излазак 
Комисије на терен : 
-  у граду и приградским насељима  
-  у селима на територији града 
(НАПОМЕНА: Накнада за рад вештака или чланова Комисије одређује се 
у посебном поступку и није урачуната у овај износ) 

 
 
 
 

1.000 
2.000 

2. Накнада за услуге коришћења велике сале Градске управе - по часу 
    Накнада за услуге коришћења мале сале Градске управе - по часу 
 
(НАПОМЕНА: Накнада се не плаћа у случају из чл. 9. тач. 6. ове  Одлуке) 

8.000 
5.000 

 

3. Накнада за услуге фотокопирања - по страни дин/ком. 

- А4 једнострано 1-9 ком. 6 
- А4 једнострано 10-99 ком. 5 
- А4 једнострано 100 и више ком. 4 
- А4 двострано 1-9 ком. 11 
- А4 двострано 10-99 ком. 10 
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- А4 двострано 100 и више ком. 9 

- А3 једнострано 1-9 ком.  10 
- А3 једнострано 10-99 ком. 9 
- А3 једнострано 100 и више ком. 8 
- А3 двострано 1-9 ком.  12 
- А3 двострано 10-99 ком.  11 
- А3 двострано 100 и више ком. 10 

 
Члан 9. 

 
Плаћања накнаде из претходног члана ове Одлуке ослобађају се: 

 
1. Органи, установе и друге организације које се финансирају из буџета Републике 

и буџета града Зајечара; 
2. Грађани, у поступку остваривања права по основу: социјалног осигурања, 

здравствене заштите, борачко инвалидске заштите, заштите цивилних инвалида 
рата, друштвене бриге о деци, права на дечији додатак и других права по Закону 
о финансијској подршци породици са децом;   

3. Грађани, у поступку пријављивања чињеница за упис у матичне књиге; 
4. Накнаду за закључење брака ван сале за венчање не плаћају: лица са 

инвалидитетом, непокретна и тешко болесна лица, под условом да доставе 
одговарајућу медицинску документацију о инвалидитету, односно болести;  

5. Накнаду за услуге правне помоћи не плаћају грађани: 
- за усмене правне савете и за остваривање права из радног односа, 

 -  корисници материјалног обезбеђења породице,  
 -  привремено незапослена лица, 
 -  војни инвалиди и цивилни инвалиди рата. 
      6.  Накнаду за услугу коришћења мале и велике сале не плаћају политичке     
 странке које партиципирају у Скупштини града Зајечара. 
 

Члан 10. 
 

Обвезник који је платио накнаду коју није био дужан да плати, или је исту платио 
у већем износу од прописаног, има право на повраћај накнаде. 

Решење по захтеву за повраћај накнаде из претходног става доноси Начелник 
Градске управе Зајечар, а по приговору на решење одлучује Градско веће града 
Зајечара. 

Члан 11. 
 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши Одељење за општу 
управу Градске управе Зајечар. 
 

Члан 12. 
 

У погледу принудне наплате накнаде, обрачуна камате и другог што није 
прописано овом Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији. 
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Члан 13. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде  за 
извршене услуге Градске управе ("Сл. лист Општина", бр.15/05 и "Сл. лист града 
Зајечара'', бр. 3/08 - друга Одлука). 

Члан 14. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број 011 - 18 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

 
 

 
На основу члана 20. став 1. тачка 

19. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", број 129/07), чл. 55. став 5. 
Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 
30/10) и члана 39. тачка 30. Статута града 
Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09 и 21/11), уз 
прибављено позитивно мишљење ЈВП 
"Србијаводе" ВПЦ "Сава-Дунав" Радна 
јединица "Неготин" у Неготину број 5/2-12 
од 21. 02. 2012. године, Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2012. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

 
о усвајању Оперативног плана одбране 
од поплава вода II реда на територији 

града Зајечара за 2012. годину 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усваја се 
Оперативни план одбране од поплава 
вода II реда на територији града Зајечара 
за 2012. годину.  

 
 
 

Члан 2. 
 

План одбране од поплава на 
територији града Зајечара за воде II реда 
на територији града Зајечара за 2012. 
годину је саставни део ове Одлуке.  

 
Члан 3. 

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

 
 

I број 011 - 11 
У Зајечару, 16.03.2012. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

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

 
 
 
 
 



16. МАРТ 2012.  SLU@BENI LIST БРОЈ 6  СТРАНА 23 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ЗАЈЕЧАР 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ                           
ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА                      
ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЈЕЧАР,  март  2012. године 
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА 
НА ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

I УВОД 
 

Главни потенцијал хидрографске мреже територије града Зајечара сачињавају 
Бели Тимок, Црни Тимок, Велики Тимок, са већим и мањим притокама у свом сливу, као 
и Борска река у сливу Великог Тимока, док су остале притоке мале реке и потоци и 
имају обележја бујичастих токова у сливовима, а конфигурација терена у том делу је 
брдско-планинска, па штете од поплава немају веће размере. 

Поплава је најопаснија природна опасност, односно елементарна непогода која 
може задесити територију града Зајечара са високим степеном вераватноће. Према 
досадашњим показатељима, плавна подручја могу настати у приобалном делу Белог 
Тимока, Црног Тимока и Великог Тимока и на деловима тока Грлишке и Борске реке, па 
се може закључити да територију града Зајечара могу да задесе и поплаве већег 
обима, које би имале велике последице на материјална добра и људе.  
 Извори поплаве су реке Бели и Црни Тимок и Велики Тимок, подземне воде и 
бујичне воде у условима обилних падавина киша, а посебно када су обилне падавине 
кише удружене са наглим отапањем снега на планинама у сливовима поменутих река. 
До таквих поплава долази када водостај обеју река које пролазе кроз град истовремено 
изразито порасте, што се дешавало периодично од 10 до 30 година.  
 Извор поплаве може бити и: пуцање бране на хидроакумулацији Грлишко језеро, 
пробијање постојећих насипа, преливање воде преко насипа, непостојање објеката за 
заштиту од поплава, као и смањена пропусна моћ мостова, пропуста, канала и јаруга, 
када су у питању бујичне поплаве. 
 Грлишка река и Борска река у селу Рготина, на свом току изазивају плављење 
појединих делова приобалног подручја, што угрожава земљиште и објекте на овом 
подручју. 
 
II ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА ОД ПОПЛАВА  
  
1. Угроженост од изливања вода Белог Тимока 
 

Са аспекта угрожености територија од поплава од вода Белог Тимока, угрожене 
су деоницe на којима је потребно обезбедити праћење слободног протока воде испод 
мостова и предузимање потребних мера да не би дошло до загушења протока воде 
наносима грања, дрвећа и отпада, као и праћење водостаја нивоа воде на 
хидроакумулацији, праћење нивоа воде на мерном месту и предузимање потребних 
мера на одржавању насипа и за заштиту постојећих стамбених и инфраструктурних 
објеката. 

Угрожене деонице од вода Белог Тимока су:  
1. мостови на путу за села Боровац и Врбица, 
2. село Вратарница (мост у селу, стамбени и помоћни објекти у близини моста), 
3. село Грлиште (стамбени и помоћни објекти у селу, приобаље Грлишке реке и 

ушће у Бели Тимок, мост на путу Зајечар-Књажевац), 
 
4. приградско насеље Грљан (ушће Аврамичке реке у Бели Тимок, ушће 

Лубничке реке у Бели Тимок, „каптажа“), 
5. насеље Вишњар (стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у насељу, 

државни пут I реда Зајечар-Вршка Чука према Бугарској), 
6. насеља: Пишура, Гојкова јаруга,  Муљак и Изворски пут (стамбени и помоћни 

објекти и инфраструктура у насељу), 
7. пољопривредно земљиште низводно од пута Зајечар-Велики Извор и објекти 

Затвора. 
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 У току претходне године изграђен је одбрамбени насип на левој обали Белог 
Тимока, који са великом вероватноћом треба заштити од поплаве насеља: Пишура, 
Гојкова јаруга, Муљак и Изворски Пут. 
  
2. Угроженост од изливања вода Црног Тимока 
 

Са аспекта угрожености територија од поплава од вода Црног Тимока, угрожене 
су деоницe на којима је потребно обезбедити праћење слободног протока воде испод 
мостова и предузимање потребних мера да не би дошло до загушења протока 
наносима грања, дрвећа и отпада, континуирано чишћење канала и јаруга, праћење 
нивоа воде на мерним местима и предузимање потребних мера на одржавању насипа 
и за заштиту постојећих стамбених и инфраструктурних објеката.  

Угрожене деонице су:  
1. село Гамзиград и Гамзиградска Бања (Специјална болница за рехабилитацију, 

Центар за одмор и опоравак, Хидроелектрана, стамбени и помоћни објекти и 
инфраструктура у приобалном подручју), 

2. село Звездан (викенд насеље у приобаљу, мостови у селу, стамбени и 
помоћни објекти у близини мостова, Фабрика мерних трансформатора и мини 
хидроелектрана),  

3. приобални део насеља Котлујевац, канали и јаруге (стамбени објекти у 
насељу и пољопривредно земљиште на подручју ка селу Звездан). 

 
3. Угроженост од изливања вода Великог Тимока 
 

Са аспекта угрожености територија услед поплава од вода Великог Тимока, 
угрожени су атари села Вражогрнац и Трнавац, као и пољопривредно земљиште у 
целом приобалном подручју на левој и десној обали. 
 
4. Угроженост од изливања вода из канала и јаруга 
 

Јаруга са Белог брега од Фрушкогорске улице до улива у Црни Тимок, у доњем 
делу има обрађено корито, са извесним сужењима. На једном месту постоји насип 
јаруге, који служи за прелаз возила и пешака. У горњем делу јаруге постоји насип са 
десне стране, који делимично штити насеље "Кључ". На уливу јаруге и Фрушкогорске 
улице изграђен је цевасти пропуст са решетком, па вода једним делом иде кроз 
пропуст, а регулисаним делом због природног пада иде према котларници Предузећа 
даљинског грејања у насељу "Кључ". 

У јарузи код пружног прелаза на Неготинском путу („вражогрначка рампа“) не 
постоји регулисано одвођење воде која се слива са Белог брега. 

 
Канал у јарузи на потезу регионалног пута Црвене армије практично не постоји 

јер су пропусти затворени, услед чега вода излази на пругу Зајечар-Неготин и одлази у 
насеље Пиково имање и угрожава стамбене и помоћне објекте. 

Јаруга у улици Станоја Гачића, која прихвата воде из канала са „Звезданског 
стрелишта“, и пролази кроз насеље Котлујевац улицама Козарачка, Титоградска, 
Омладинска и Сокобањска је претежно целом дужином сужена изградњом објеката, 
потпорних зидова, улазних рампи у дворишта и баченог отпада, те је онемогућен 
нормалан проток вода. 

 
Нормално одвођење вода са Шљиварског брда је онемогућено због прекида 

канала изградњом улице Шљиварски пут, те долази до преласка вода преко улице 
Николе Пашића и плављења насеља у улицама Владимира Назора и Отона 
Жупанчића и у насељу Подлив. 
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Јаруга Стајков поток од обода Војног објекта (касарне), практично не постоји. 
Воде ту излазе из канала, пролазе кроз двориште касарне и угрожавају насеље 
Подлив.   

Јаругу са Краљевице, од Хиподрома, је потребно константно одржавати чистом 
и уредном јер би изливањем вода били угрожени пруга испод надвожњака код Војног 
објекта (касарне) и стамбени објекти у делу насеља Подлив. 

Јаруга код Дома ученика (Скопљанска улица), атмосферска вода са сливног 
подручја Краљевице и одводног канала поред железничке пруге, улива се цевастим 
пропустом, који иде испод коловоза у улици 7. септембра, па потом прелази код 
отвореног канала поред Дома ученика и улива се у ул. С. Марковића. За време великих 
падавина и топљења снега, сливници у улици Св. Марковића нису у  могућности да 
приме велики прилив воде, па долази до њиховог запушења и разливање воде. 

Главна Градска јаруга је уређеног корита и потребно је њено константно 
одржавање.  
 
5. Угроженост од изливања бујичних вода 
 

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

Карактеристичне бујичне мање реке и потоци које се изливају, плаве и 
угрожавају објекте, саобраћајнице и пољопривредне површине. 

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

На територији града Зајечара постоје три хидроакумулације: 
Хидроакумулација код Салаша је капацитета 50.000 кубних метара воде и 

својом акумулацијом, у случају наглог пуцања, створила би поплавни талас, који би 
угрозио село Велика Јасикова.  

Хидроакумулација на Великом Тимоку, код Чокоњара је проточна акумулација и 
у случају наглог пуцања не може изазвати стварање већег поплавног таласа.  

Хидроакумулација на Грлишкој реци је капацитета 12.000.000 кубних метара 
воде и служи водоснабдевању града Зајечара. Корисници ове хидроакумулације имају 
сву потребну документацију о последицама које би настале наглим рушењем бране и 
мерама заштите. Евентуално рушење бране спада у домен катастрофалних 
последица. У нормалним условима и режиму коришћења нема плављења низводно и 
узводно од бране, јер се појава евентуалног поплавног таласа ублажава акумулацијом. 

 
7. Угроженост од појава подземних вода 
 

Подземне воде су релативно честе на територији града Зајечара. Овом појавом 
су угрожена сеоска и приградска насеља Гамзиградска бања, Грљан, Звездан, 
Вражогрнац и Трнавац, као и насеља Вишњар, Пишура, Гојкова јаруга, Муљак, Пиково 
имање, Подлив и приобални део насеља Котлујевац у самом граду Зајечару. Подземне 
воде највише угрожавају објекте за снабдевање људи пијаћом водом, а дужом појавом 
могу изазвати епидемије заразних болести и штете на стамбеним објектима. 



16. МАРТ 2012.  SLU@BENI LIST БРОЈ 6  СТРАНА 27 
 
III  МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВА 
 
1. Превентивне мере  
  

Да би се смањило штетно дејство вода и да би последице изазване плављењем 
биле што минималније, неопходно је предузети одређене превентивне мере одбране 
од поплава  и то: 

1. обезбедити да се у поступку израде и доношења урбанистичких планова, 
правилима уређења и грађења, одреде општи и посебни услови за заштиту 
од непогода и поплава, 

2. кроз урбанистичко уређење простора и насеља, предвидети и мере за  
заштиту живота и здравља људи и материјалних добара од поплава, 

3. извођење антиерозивних радова, првенствено пошумаљавањем и  
санирањем клизишта,  

4. изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавање 
постојећих, 

5. изградња малих хидроакумулација у низу, мањих устава и брана, за пријем 
поплавног таласа, 

6. изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање, 
7. изградња пропуста са већом пропусном моћи воде, 
8. обележавање на терену линије допирања максималног могућег поплавног 

таласа, који би настао рушењем или преливањем бране на 
хидроакумулацијама, 

9. стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија, 
10. стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава, 
11. редовно иновирати техничку документацију о објектима и подручјима, 

насипима и линијама одбране, 
12. унапређивати системе осматрања, веза и координацију извршења задатака, 
13. предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга,                                                    
14. организовати службе обавештавања и узбуњивање на већим водотоцима и 

високим бранама, ради благовременог  обавештавања о опасностима од 
поплава, 

15. оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и 
узајамну заштиту где је носилац свака Месна заједница за своје подручје, 

16. оспособљавати предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава 
и уношење њихових задатака у планове одбране, 

17. оспособљавати специјализоване јединице за спасавање на води и у 
поплавама (Ватрогасно-спасилачка чета), 

18. оспособљавати добровољне организације (Црвени крст) и дефинисање 
задатака чија је активност везана за поплаве, 

19. остваривати сарадњу са јединицама и штабовима Војске Србије (посебно 
са јединицама чија је активност везана за воду и поплаве), 

20. oспособљавати чланове Штаба за ванредне ситуације за руковођење 
акцијама заштите и спасавања од поплава, 

21. израђивати планове заштите и спасавања од поплава.  
 

Организацију и контролу спровођења превентивних мера врши Штаб за 
ванредне ситуације Града Зајечара, у складу са Општим планом и Оперативним 
планом одбране од поплава вода II реда. Да би ове превентивне мере биле на време 
изведене, Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара у обавези је да сваке године у 
месецу марту (или раније), формира радну групу која би обишла све водотокове и 
сачинила предлог мера за отклањање опасности од поплава, са роком до 31. марта 
текуће године.  
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2. Мере редовне одбране од поплава  
  

Евидентна опасност од поплава на територији града Зајечара, настаје када су 
метеоролошки услови изузетно неповољни (дуготрајно падање кише, нагло топљење 
снега у сливовима Белог и Црног Тимока). У случају непосредне опасности од поплава, 
ради спречавања настанка штета од поплава предузимају се  мере редовне одбране од 
поплава и то: 

1. Процена непосредне опасности од поплава, 
2. Редовно праћење и осматрање водостаја на рекама, 
3. Праћење и осматрање водостаја на мерним местима Белог, Црног и Великог 

Тимока, 
4. Активирање Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, 
5. Стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за 

заштиту и спасавање од поплава, 
6. Информисање и обавештавање становништва о могућем настанку поплаве и 

предузимање потребних превентивних мера за заштиту и слично. 
 

 3. Мере и активности у фази ванредне одбране од поплава 
 

Према Оперативном плану, у овој фази одбране од поплава на угроженом 
подручју се предузимају следеће мере и активности: 

1. Обавештавање становништва о насталој ситуацији и угрожености, преко 
средстава јавног информисања, 

2. Предузимање оперативно-техничких мера на насипима, каналима, јаругама 
(прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле 
воде и сл.), 

3. Успостављање сарадње и координације са ЈВП “Србијаводе”  Београд, РЈ 
“Неготин” у Неготину ради спровођења неопходних заједничких активности, 

4.  Испумпавање и црпљење воде из поплављених објеката и прилазног     
подручја, 

5. Предузимање потребних радњи за спровођење евакуације становништва и 
материјалних добара из угроженог подручја, 

6. Обезбеђивање хране и воде за становништво на угроженом  подручју, 
7. Предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 
8. Пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву и друге 

потребне мере. 
 

 4. Мере и активности у фази проглашења ванредне ситуације 
  

 У овој фази одбране од поплава, предузимају се следеће мере и активности: 
1. Обавештавање становништва о насталој ситуацији и угрожености преко    

     средстава јавног информисања,  
2. Евакуација становништва и материјалних добара из поплављеног подручја, 

 3. Обезбеђивање смештаја и помоћи у  храни, води, одећи и слично  за  
     становништво евакуисано са поплављеног подручја, као и обезбеђивање  
     потребне  помоћи  становништву које је остало на поплављеном подручју, 

4. Испумпавање и црпљење воде из поплављених објеката и прилазног      
     подручја, 

5. Прокопавање нових и чишћење постојећих канала и јаруга за бржи проток 
     надошле воде, 

6. Предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва, 
7. Пружање здравствене и друге потребне помоћи за збрињавање    

     становништва и остале неопходне  мере, у складу са законом и Општим   
     планом. 
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5. Оперативне мере и активности у отклањању последица од поплава 
 

Када дође до повлачења воде из поплављених насеља у корита река, јаруга и 
канала предузимају се следеће мере и активности: 

1. Темељно чишћење поплављених објеката, 
2. Одвођење и испумпавање заосталих вода, 
3. Чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката, 
4. Микробиолошка контрола исправности хране и воде, 
5. Укидање забране употребе воде, 
6. Здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја и друге 

потребне мере, у складу са законом и Општим планом.   
 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
  

Очитавање водостаја на водомерима за праћење водостаја у сливовима Белог и 
Црног Тимока и праћење прогнозе времена врши Одељење за ванредне ситуације 
МУП-а у Зајечару, које о свим насталим променама и евентуалним опасностима одмах 
обавештава Штаб за ванредне ситуације града Зајечара. 

Оперативним планом одбране од поплава вода II реда за 2012. годину утврђени 
су следећи критеријуми за увођење мера одбране од поплава: 
  
1. Редовна одбрана од поплава 

 
 - Редовна одбрана од поплаве на Белом Тимоку, уводи се када водостај на 
водомерном  месту на мосту код  Дома здравља достигне коту од 200 цм. 
 - Редовна одбрана од поплаве на Црном Тимоку, уводи се када водостај на 
водомерном  месту на мосту на Неготинском путу достигне коту од 250 цм. 
 - Редовну одбрану од поплаве на Великом Тимоку, проглашава ЈВП „Србијаводе“ 
Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“, Радна јединица „Неготин“ из Неготина, према 
критеријумима из Оперативног плана Министарства. 
 
2. Ванредна одбрана од поплава 
 
 - Ванредна одбрана од поплаве на Белом Тимоку, уводи се када водостај на 
водомерном  месту  на мосту код Дома здравља достигне коту од 250 цм. 
 - Ванредна одбрана од поплаве на Црном Тимоку, уводи се када водостај на 
водомерном  месту на мосту на Неготинском путу  достигне коту од 400 цм. 
 - Ванредну одбрану од поплаве на Великом Тимоку, проглашава ЈВП 
„Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“, Радна јединица „Неготин“ из Неготина, према 
критеријумима из Оперативног плана Министарства. 
 
3. Ванредна ситуација 

 
Када због изузетно неповољних метеоролошких услова и пораста водостаја 

река дужег трајања, услед наглог повећања водостаја река дође до пробијања 
одбрамбених насипа, до изливања вода ван корита река и плављења насеља и када 
наступи опасност од угрожавања здравља и живота људи, животне средине и 
материјалних добара већих размера, а последице поплаве није могуће спречити или 
отклонти редовним деловањем надлежних органа и служби, већ је за њихово 
ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, снаге и средства, уз 
појачан режим одбране, стичу се услови за увођење ванредне ситуације.  
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Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за територију града Зајечара доноси 
Градоначелник града Зајечара, на предлог Штаба за ванредне ситуације града 
Зајечара.  

Штаб за ванредне ситуације процењује угроженост од настанка ванредне 
ситуације услед поплаве на угроженом подручју и предузима потребне мере у складу 
са Законом о ванредним ситуацијама, Законом о водама, Оперативном и Општим  
планом одбране од поплава.  
       
V РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА 
 
1. Организација Штаба за ванредне ситуације града Зајечара  
 

Спровођење мера за одбрану од поплава на теритирији града Зајечара врши 
Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара, који образује Скупштина града Зајечара, у 
складу са Законом о  ванредним ситуацијама.   

Скупштина града Зајечара образовала је Штаб за ванредне ситуације града 
Зајечара, који организује заштиту и предузима потребне мере за спровођење одбране 
од поплава и мере у случају настанка ванредне ситуације на теритирији града 
Зајечара.  

Штабом за ванредне ситуације града Зајечара руководи командант Штаба,  
градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић. 

Заменик градоначелника, др Срећко Николић је заменик команданта Штаба, који 
у свему замењује команданта Штаба у његовом одсуству или по његовом налогу.  

Према Решењу Скупштине града Зајечара I бр. 02-151 од 06. 10. 2011. године 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 27/11), Штаб за ванредне ситуације града Зајечара 
образован је у следећем саставу: 
 

Командант Штаба: Бошко Ничић, градоначелник.  
Заменик команданта Штаба: Срећко др Николић, заменик градоначелника.  
Начелник Штаба: Радојица Гавриловић, главни полицијски инспектор, шеф 

Одсека за управљање ризиком и цивилну заштиту Одељења ванредне ситуације МУП-
а Зајечар.  

 
Чланови Штаба: 

 
1. Иван Јоковић, председник Скупштине града,  
2. Милко Тодоровић, Градско веће, ресор за ванредне ситуације и безбедност, 
3. Драгослав Ђорђевић, Градско веће, ресор за железнички и друмски    

саобраћај,  
4. Ненад Атанасијевић, Градско веће, ресор за пољопривреду,  
5. Владимир Виденовић, Градско веће, ресор за ветерину, 
6. Рајко Стевановић, помоћник градоначелника за МЗ, 
7. Зоран Јовић, начелник Одељења за инспекцијске послове Градске управе, 
8. Александар Манић, начелник Комуналне полиције Градске управе,  
9. Љубомир Ђуричић, директор ЈП "Дирекција за изградњу", 
10.  Милош Јотовић, директор ЈКП "Краљевица",  
11.  Зоран Јовановић, директор АД "Пут," 
12.  Радиша Николић, директор ЈКП "Водовод", 
13.  Данко Ранђеловић, директор АД "Водоградња", 
14.  Небојша Николић, Предузеће за путеве "Зајечар", 
15.  Душан Калајџић, директор ПД "Зајечар",  
16.  Станислав др Тадић, директор Здравственог центра "Зајечар",  
17.  Слађана Ристић, директорка Завода за јавно здравље "Тимок",  
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18.  Зоран др Маринковић, директор Ветеринарског института "Зајечар",  
19.  Златибор Павловић, директор ЕД "Електротимок" Зајечар,  
20.  Александар Бранковић, директор "Телеком"-а Зајечар,  
21.  Ивица Ивановић, начелник ПУ Зајечар, 
22.  Јене Радић, командант 5. Центра за за обуку војника, 
23.  Бранислав Матић, командир Ватрогасно-спасилачке чете Зајечар, 
24.  Владимир Марковић, секретар Црвеног крста Зајечар.  

 
 
 Секретар Штаба: Славољуб Вељковић, секретар Скупштине града. 
 Повереници Штаба: председници свих Савета МЗ са територије Града. 
  

Одбрану од поплава на територији града Зајечара, Штаб за ванредне ситуације 
Града Зајечара организује и спроводи на основу Закона о водама, Закона о ванредним 
ситуацијама, Општег плана и Оперативног плана одбране од поплава  вода II реда за 
територију града Зајечара. 

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара је дужан да остварује сарадњу са 
надлежним руководиоцем одбране од поплава у ЈВП “Србијаводе”, РЈ “Неготин” у 
Неготину и обавезу успостављања сарадње и координације са другим надлежним 
субјектима на републичком и локалном нивоу, у свим фазама одбране од поплава. 

ЈВП “Србијаводе”, РЈ “Неготин” у Неготину је дужно да пружа стручну и другу 
потребну помоћ Штабу и да обезбеди непосредну сарадњу између овлашћеног 
секторског и деоничног руководиоца одбране од поплава на водном подручју и 
команданта Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, у свим фазама одбране од 
поплава, а нарочито у фази проглашења ванредне ситуације, када је за ублажавање и 
отклањање последица поплаве неопходно употребити посебне мере, снаге и средства 
и појачан режим одбране.   

Начин комуникације је одређен постојећим системом веза - мобилним и 
фиксним телефонима, путем fax-а и e-mail-ом за писане документе, бежичним 
комуникацијама и другим системима веза. 
 
 
2. Задаци које Штаб за ванредне ситуације превентивно предузима у одбрани од 
поплава су: 
 

1. Разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања од 
поплава на територији града; 

2. Разматра организацију, опремање и обучавање јединица цивилне заштите, 
овлашћених и оспособљених правних лица за одбрану од поплава;  

3. Прати стање и организацију заштите и спасавања од поплава и предлаже мере за 
њихово побољшање;  

4. Организује активности и учествује у изради годишњих оперативних планова 
одбране од поплава за воде II реда на територији града Зајечара; 

5. Организује израду одговарајуће планске и техничке документације за одбрану од 
поплава и хидротехничих елабората за подручја плавних зона слива река Бели, 
Црни и Велики Тимок и бујичних потока, од лица овлашћених за израду ове врсте 
документације, уз прибављање потребних мишљења и сагласности ЈВП 
“Србијаводе”, РЈ “Неготин” у Неготину,  према  Законом у водама; 

6. Организује израду техничких упутстава за рад у току спровођења одбране од 
поплава, од стране стручних лица из ове области и обавља друге послове, у 
складу са законом. 
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3. Задаци и послови које Штаб за ванредне ситуације предузима у ванредним 
ситуацијама због поплаве су: 
   

1. Процењује угроженост од настанка ванредне ситуације услед поплаве на 
угроженом подручју и команданту Штаба за ванредне ситуације предлаже 
проглашење ванредне ситуације; 

2. Ангажује оспособљена правна лица за одбрану од поплава; 
3. Руководи и координира спровођење мера одбране од поплава и задатака 

цивилне заштите; 
4. Наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и других 

средстава која се користе у ванредним ситуацијама;  
5. Руководи и координира рад субјеката заштите и спасавања, на спровођењу 

утврђених задатака одбране од поплава; 
6. Предузима све потребне мере ради спровођења евакуације становништва и 

материјалних добара из поплављеног подручја као и активности око 
збрињавања становништва и обезбеђења неопходне помоћи, 

7. Остварује непосредну сарадњу са надлежним секторским и деоничним 
руководиоцем одбране од поплава у ЈВП “Србијаводе”, РЈ „Неготин“ у 
Неготину,  ради спровођења заједничких активности одбране од поплава; 

8. Код поплава ширих размера, по потреби остварује сарадњу са штабовима 
суседних јединица локалне самоуправе и надлежним органима заштите и 
спасавања суседних држава, ради пружања неопходне помоћи због  настале 
ситуације; 

9. Предузима друге потребне мере, у складу са важећим Плановима одбране 
од поплава, Законом о водама и Законом о ванредним ситуацијама; 

10. У извршењу задатака Штаб доноси наредбе, закључке и препоруке. 
 
 

ЧЛАНОВИ  ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ФУНКЦИЈА У ШТАБУ КОНТАКТ ТЕЛ. 

Бошко Ничић, градоначелик Командант Штаба 063 413 176 

Срећко др Николић, 
заменик градоначелника 

Заменик Команданта 
Штаба 064 133 77 90 

Радојица Гавриловић,  шеф Одсека за  ЦЗ 
Одељења за ванредне ситуације  Начелник Штаба 064 892 94 68 

Иван Јоковић, председник Скупштине града Члан Штаба 064 85 10 325 

Милко Тодоровић, Градско веће, Ресор за 
ванредне ситуације и безбедност  Члан Штаба 063 475 097 

Драгослав Ђорђевић,  Градско веће, Ресор 
за железнички и друмски саобраћај Члан Штаба 064 85 10 326 

Ненад Атанасијевић, Градско веће, Ресор 
за пољопривреду Члан Штаба 064 85 10 336 

Владимир Виденовић, Градско веће, Ресор 
за ветерину Члан Штаба 

064 85 10 327 
063 459 348 
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Рајко Стевановић, помоћник 
градоначелника за МЗ Члан Штаба 063 475 132 

Зоран Јовић, Начелник Одељења за 
инспекцијске послове Члан Штаба 064 85 10 237 

Александар Манић, начелник Комуналне 
полиције Члан Штаба 064 85 10 323 

Љубомир Ђуричић, директор ЈП "Дирекција 
за изградњу" Члан Штаба 063 410 330 

Милош Јотовић, директор ЈКП "Краљевица" Члан Штаба 064 85 10 244 

Зоран Јовановић, директор АД "Пут" Члан Штаба 062 22 11 60 

Радиша Николић, директор ЈКП "Водовод" Члан Штаба 063 418 772 

Данко Ранђеловић, директор АД 
"Водоградња" Члан Штаба 063 104 22 20 

Небојша Николић, Предузеће за путеве 
Зајечар Члан Штаба 422 - 528 

Душан Калајџић, директор ПД "Зајечар" Члан Штаба 064 82 01 912 

Станислав др Тадић, директор 
Здравственог центра Зајечар Члан Штаба 063 458 458 

Слађана Ристић, директорка ЗЗЈЗ "Тимок" 
Зајечар Члан Штаба 062 80 36 599 

Зоран др Маринковић, директор 
Ветеринарског института Зајечар Члан Штаба 063 42 30 71 

Златибор Павловић, директор ЕД  
"Електротимок" Зајечар Члан Штаба 064 836 77 01 

Александар Бранковић, директор 
"Телеком"-а Зајечар Члан Штаба 064 612 17 66 

Ивица Ивановић, начелник ПУ Зајечар Члан Штаба 064 892 63 22 

Јене Радић, командант 5. Центра за обуку 
војника  Члан Штаба 064 88 74 141 

Бранислав Матић, командант Ватрогасно-
спасилачке чете Зајечар Члан Штаба 064 892 06 31 

Владимир Марковић, секретар Црвеног 
крста Зајечар Члан Штаба 063 151 27 41 

Славољуб Вељковић, секретар Скупштине 
града  Секретар Штаба 063 684 398 
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4. Повереници Штаба за ванредне ситуације града Зајечара 
  

Повереници Штаба за ванредне ситуације су председници свих Савета МЗ са 
територије града Зајечара. У систему руковођења у одбрани од поплава и у 
превентивним мерама из овог Оперативног плана, помоћ Штабу за ванредне ситуације 
Града Зајечара првенствено су дужни да пружају председници Савета Месних 
заједница које се налазе на територији потенцијално угрожених подручја. Они су 
одговорни Штабу за стално праћење потенцијално угрожених подручја и за спровођење 
одбране од поплава на територији своје Месне заједнице, у свим фазама одбране од 
поплава. 

 
Њихов задатак је да врше непосредни увид у стање на терену и достављају 

информације Штабу,  да предлажу спровођење превентивних мера и радова на свом 
подручју и мера и радова у фази одбране од поплаве, да уз сагласност Штаба 
организују и руководе хитним радовима и мерама на свом подручју, да извештавају 
Штаб о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, да по потреби 
организују ангажовање људства и механизације са територије своје МЗ и друго. 

Повереници Штаба за ванредне ситуације са територија Месних заједница   
потенцијално угрожених поплавама према овом Оперативном плану су: 
  

МЕСНА 
ЗАЈЕДНИЦА 

ПРЕДСЕДНИК 
САВЕТА МЗ - 

ПОВЕРЕНИК ШТАБА 

КОНТАКТ 
ТЕЛ. 

ПРАЋЕНО ПОДРУЧЈЕ 
УГРОЖЕНОСТИ 

МЗ Врбица Станојевић Миленко 019 769-836 Бели Тимок 
МЗ Селачка Миодраг Куновчић 063 755 64 51 Бели Тимок 
МЗ Мали Извор Славољуб Божиновић 063 403 041  Бели Тимок 
МЗ Боровац Захарије Милутиновић 063 752 97 40 Бели Тимок 
МЗ Вратарница Ристић Велибор 064 293 73 81 Бели Тимок 

МЗ Грлиште Десимир Живановић 
 
061 29 20 777 

Хидроакумулација и 
Грлишка река 

МЗ Лесковац Јован Предојевић 019 453-318 Хидроакумул. и мост 

MЗ Грљан Бобан Костић 063 405-616 
Бели Тимок и 
Аврамичка река 

МЗ Лубница Дејан Николић 063 101 37 74 Лубничка река 
I МЗ ''Тимок'' Радиша Игњатовић 064 269 58 51 Бели Тимок 

III МЗ "К. Венац'' Дејан Крстић 064 163 80 63 
Црни Тимок, канали и 
јаруге 

IV МЗ ''Никола 
Пашић''  Борис Војводић 064 892 43 97 

Црни Тимок, канали и 
јаруге 

V МЗ ''Котлујевац''  Драгиша Младеновић 064 897 69 84 
Црни Тимок, канали и 
јаруге 

МЗ Гам. бања Жељко Шоршокановић 065 37 37 409 Црни Тимок 

МЗ Гамзиград Браниша Ђорђевић 064 893 38 02 
Црни Тимок и бујичне 
воде 

МЗ Звездан Мирослав Јовић 062 565 903 
Црни Тимок и бујичне 
воде 
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МЗ Велики извор Ранковић Миодраг 063 879 97 65 Велики Тимок 
МЗ Вражогрнац Гмитровић Наташа 063 830 21 42 В.Тимок и Борска река 
МЗ Трнавац Димитријевић Звонко 064 666 50 04 Велики Тимок 
МЗ Чокоњар Стојановић Љубиша  063 723 5295 Велики Тимок 
МЗ Рготина Слободан Перчић 063 810 51 48 Борска река 
  

НАПОМЕНА: Секретар Штаба у обавези је да сачини списак са бројевима 
телефона повереника са територија осталих МЗ са територија града Зајечара, који се 
према указаној потреби може користити као саставни део овог Оперативног плана.   

 
5. Обавештавање јавности  
 

Центар за обавештавање, осматрање и узбуњивање Одељења за ванредне 
ситуације у Зајечару је дужан да о могућности појаве и о угроженом подручју од 
елементарне непогоде (поплаве) одмах обавести Штаб за ванредне ситуације Града 
Зајечара. 

Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара, у оквиру својих активности, 
предузима мере да се преко средстава јавног информисања становништво упозна са 
свим битним околностима у вези предстојеће поплаве, о предузетим мерама док је 
поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о предузимању даљих мера 
за отклањање последица поплаве. 
  У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем: 

1. о извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве, 
2. о систему за препознавање поплаве и начину упућивања упозорења 

јавности, 
3. о површини која ће вероватно бити поплављена и евакуисана за сваки ниво 

очекиване поплаве, 
4. о процедури за евакуацију, 
5. о активностима које се предузимају да би се смањила штета на имовини, 
6. о безбедоносним активностима и могућностима реконструкције на 

оштећеним објектима након поплаве и сл. 
 

6. Финансирање одбране од поплава 
  

Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II 
реда на територији града Зајечара се обезбеђују из буџета Града Зајечара, у складу са 
Законом. 

За трошкове ангажовања материјално-техничких средстава из овог Оперативног 
плана, предузећа и други привредни субјекти имају право на накнаду, према стварно 
учињеним трошковима, које одређује Градоначелник града Зајечара, посебним 
решењем. 

У случају  проглашења ванредне ситуације, Градоначелник ће се за евентуално 
недостајућа средства обратити посебним захтевом надлежним државним органима.
  
VI АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
 

Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу 
Закона о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, бр. 111/09 и 92/11),  Закона о 
водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10), Одлука надлежних органа Града, наредби 
командата Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, Општег и Оперативног плана 
одбране од поплава вода II реда и других важећих прописа и аката од значаја за 
одбрану од поплава. 
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1. Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава - оспособљених         
правних лица носилаца активности 
 

Оперативним планом одбране од поплава за воде II реда за 2012. годину, 
утврђују се дужности и носиоци активности, као и број ангажованих људи и 
материјално-техничких средстава за учешће сваког субјекта појединачно.   

За заштиту подручја од поплава,  Штаб за ванредне ситуације града Зајечара 
обезбеђује радну снагу, материјал и опрему од следећих Предузећа, као носилаца 
активности у одбрани од поплава: 

 
1. АД "Пут" Зајечар, 
2. АД "Водоградња" Зајечар, 
3. ЈКП "Водовод" Зајечар, 
4.  Предузеће за путеве "Зајечар" АД,  
5. ЈКП "Краљевица" Зајечар, 
6. ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар, 
7. "ВЕОЛИА" - транспорт "ЛИТАС" АД Пожаревац - РЈ Зајечар, 
8. ПД „Зајечар“ АД Зајечар. 
 
У спровођењу превентивних мера, као и у свим фазама одбране од поплаве и у 

ванредним ситуацијама, ови субјекти су дужни да: 
 

1. Обезбеде сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода, 
2. Редовно одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за 

одбрану од поплава, 
3. Обезбеде функционалност и заштиту објеката од штетног дејства воде 

(редовно чишћење око мостова, канала, јаруга, сливника, пропуста у склопу 
пута на којима се формира бујични талас), 

4. Обезбеде прилазе угроженом подручју за одбрану од поплава, 
5. Обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере 

заштите виталних објеката система за водоснабдевање који могу бити 
угрожени штетним дејством вода, 

6. Обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације,  
7. Обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације и 

са њом учествују у реализацији превентивних мера и оперативних мера, 
активности и радова у свим фазама одбране од поплаве, а у складу са 
шемом руковођења и координације, 

8. Предузимају друге потребне мере, у складу са Оперативним планом, другим 
важећим Плановима одбране од поплава и Законом о ванредним 
ситуацијама. 
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2. Дужности и обавезе других правних субјеката од значаја за заштиту и 
спасавање - остала предузећа и установе 
 

У свим фазама одбране од поплава, у току поплава и отклањању последица од 
поплава за организацију пружања прве медицинске помоћи, прве ветеринарске 
помоћи, асанацију, спасавање, евакуацију, збрињавање и спровођење других мера 
заштите од поплава у складу са Оперативним планом и задужењима одређеним 
Општим планом, ангажују се Предузећа, Установе и други субјекти у зависности од  
њихове делатнoсти и то: 

 
ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 

- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода, 
врши планирање и организацију кадрова, опреме и медицинских средстава за 
пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава на угроженом подручју,  

 
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР 

- обезбеђује сопствене објекте и опрему  од директног утицаја поплавних вода, 
врши планирање и организацију кадрова, опреме и медицинских средстава за 
пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава на угроженом подручју,  
 
ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ „ЗАЈЕЧАР“ 

- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода, 
врши планирање и организација кадрова, опреме и медицинских средстава за 
пружање помоћи учесницима, као и отклањање последица од поплава на 
угроженом подручју,  
 
ЕПС "ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА" ЗАЈЕЧАР 

- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директних утицаја поплавних вода,  
заштиту људи и имовине од опасности од електричних удара на угроженим 
подручјима, врши планирање и организацију кадрова, опреме и средстава за 
пружање помоћи учесницима у одбрани, 

- доводи електричну енергију до локалитета за напајање пумпних агрегата. 
 
„ТЕЛЕКОМ“ И „ПТТ" ЗАЈЕЧАР 

- обезбеђује сопствене објекте и опрему  од директних утицаја поплавних вода, 
врши обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним ситуацијама, 
врши планирање, организацију кадрова, опреме и материјала за одржавање 
система веза у функционалном стању у ванредним ситуацијама. 
 
МУП СРБИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАЈЕЧАР 

- врши обезбеђење потребних поузданих података о опреми, механизацији и 
радно способном људству, за потребе израде и устројства ажурних планова, 

- врши припреме и имплемантацију плана са поделом надлежности у јавном 
оглашавању ванредне ситуације, 

- припрема, разрађује и имплементира план за евакуацију становништва са 
угроженог подручја (план евакуације, потребна средства за евакуацију, план 
смештаја, план снабдевања), 

- врши усаглашавање и имплементацију градског Оперативног плана за одбрану 
од поплава са својим плановима, 

- директно учествује у свим фазама одбране од поплава. 
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МУП СРБИЈЕ, ПУ ЗАЈЕЧАР 
- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директних утицаја поплавних вода, 

врши планирање и организацију кадрова, опреме и средстава за заштиту људи, 
објеката и имовине, 

- врши пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у свим фазама 
одбране, 

- врши контролу и организацију саобраћаја за елиминацију загушења и 
обезбеђењу приступа до одбрамбене линије, 

- врши безбедност људи и имовине на угроженом подручју. 
  

ВОЈСКА СРБИЈЕ 
- обезбеђује сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода,  
- врши планирање људства и опреме за пружање помоћи учесницима у одбрани о 

поплава и становништву на угроженом подручју, у различитим фазама одбране 
од поплава. 
 
ЦРВЕНИ КРСТ ЗАЈЕЧАР 

- врши обезбеђење и поделу потребних средстава за помоћ угроженом људству у 
храни, одећи и медицинским средствима и остале послове око пружања помоћи 
угроженом становништву.  

 
3. Дужности и обавезе Месних заједница потенцијално угрожених подручја 
 

Месне заједнице су дужне да предузму мере указивања потребе да свако 
домаћинство узме учешћа у заштити око угрожених површина, које би редовним 
одржавањем оспособили за одбрану од поплава и већих размера. Такође, месне 
заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне радне 
снаге за уређење потока и канала за одвод воде на својој територији, да за своју 
територију именују председнике Савета МЗ - поверенике Штаба за ванредне ситуације, 
као и да у случају поплава на свом подручју, ангажују радну снагу, постојећу 
механизацију и опрему ради отклањања последица поплаве. 
 
4. Дужности и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и 
власника и корисника државних, јавних и других објеката и земљишта 
потенцијално угроженог подручја. 

 
Пољопривредници, пољопривредна предузећа и власници и корисници 

државних, јавних и других објеката и земљишта потенцијално угроженог подручја су 
дужни да превентивно обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама, ради 
ефикасног одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да редовно одржавају 
канале и пропусте око својих зграда, службених просторија и дворишта, како би исти 
били у функционалном стању.  
 
VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
  

У складу са  чланом 55. став 5.  Закона о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10) 
надлежно ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“, Радна јединица „Неготин“ из 
Неготина, дало је позитивно мишљење о овом Оперативном плану, под бројем  5/2-12 
од 21. 02. 2012. године.  

Oдлука о усвајању Оперативног плана и Оперативни план одбране од поплава 
вода II реда за 2012. годину, објављује се у „Службеном листу Града Зајечара“. 

По један комплетан примерак овог Оперативног плана су дужни да имају сви 
Планом  задужени привредни субјекти, предузећа, институције и Месне заједнице.   
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По један примерак Оперативног плана чувају се у: архиви Градске управе 
Зајечар, Одељењу за  друштвене делатности, Одељењу за ванредне ситуације и у 
Градском већу града Зајечара - Ресор за ванредне ситуације и безбедност. 

Оперативни план одбране од поплава  вода II  реда за 2012. годину садржи: 
I УВОД, 
II ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ПОДРУЧЈА ОД ПОПЛАВА, 
III МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ПОПЛАВЕ, 
IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УВОЂЕЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА, 
V РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВЕ (ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАДАЦИ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, ПОВЕРЕНИЦИ ШТАБА, ОБАВЕШТАВАЊЕ 
ЈАВНОСТИ, ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА), 
VI АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ (ПРАВНА ЛИЦА 
- СУБЈЕКТИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВЕ, ОСТАЛА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ), 
VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ.  

 
   

 
На основу члана 39. став 1. тачка 

7. Статута града Зајечара ("Сл.лист града 
Зајечара", бр.1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИСПЛАТИ ПОМОЋИ СОЦИЈАЛНО 
НАЈУГРОЖЕНИЈОЈ КАТЕГОРИЈИ 
ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

Одобрава се исплата солидарне 
месечне помоћи социјално најугроженијој 
категорији запослених у органима града 
Зајечара, са звањима и занимањима: 
виши референт, референт, дактилограф, 
квалификовани радник и неквалифи-
ковани радник, и то: 

- виши референт - у висини од 10% 
нето плате запосленог, 

- референт - у висини од 10% нето 
плате запосленог,  

- дактилограф - у висини од 10% нето 
плате запосленог, 

- квалификовани радник - у висини 
од 15% нето плате запосленог, 

- неквалификовани радник - у висини 
од 20% нето плате запосленог. 

 

Члан 2. 
 

О реализацији ове Одлуке стараће 
се Одељење за финансије Градске 
управе града Зајечара.  

Члан 3. 
 

Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о исплати 
помоћи запосленима у органима Града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
25/10). 
 

Члан 4. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 
Зајечара”, а примењује се почев од 
исплате плате за јануар 2012. године. 
 
 
I бр.011 - 12 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 
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На основу члана 20. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 129/07), члана 2. Закона 
о комуналним делатностима ("Сл. гласник 
РС", бр. 88/2011) и члана 39. Статута 
града Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", бр. 1/08,20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ 

УРЕЂЕЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о комуналном уређењу 

на територији града Зајечара (''Сл. лист 
општина'', бр. 26/06, 6/07, 9/07, ''Сл. лист 
општине Зајечар'', бр. 3/07, 4/08, 6/08 и 
''Сл. лист града Зајечара''', бр. 3/08, 6/08, 
10/09 и 25/10), у члану 25. после речи 
„постоља за светиљке“, додају се речи ''и 
пепељаре''. 
 

Члан 2. 
 

Чланови 50а, 50б и 50д мењају се 
и гласе:  
 

„Члан 50а 
 

Под заузећем јавне површине, у 
смислу ове Одлуке, подразумева се и 
постављање стубова и самостојећих 
ормана са опремом за комуналне 
инсталације (електроинсталације, 
телекомуникациони ситеми и уређаји и 
сл.) који се налазе на површинама јавне 
намене (јавним површинама) и које су у 
јавној својини.“  
 

''Члан 50б 
 

Корисник јавне површине плаћа 
накнаду у висини и на начин утврђен 
Одлуком о локалним комуналним 
таксама, према броју постављених 
стубова у одговрајућим зонама.“  
 

 
 

''Члан 50д 
 

Више различитих инвеститора могу 
се писмено споразумети о сразмерном 
учешћу у трошковима, на основу чега ће 
бити донето решење о задужењу.“ 
 

Члан 3. 
 

После члана 50д додаје се нови 
члан 50е који гласи: 
 

„Члан 50е 
 

Корисник јавне површине може 
бити делимично или потпуно ослобођен 
плаћања накнаде на основу решења 
Градског већа, уколико постављањем 
инсталација на јавним површинама ради 
реализације регистроване делатности и 
наплате услуга корисницима, омогући 
Граду Зајечару, органима и 
организацијама града или грађанима, 
бесплатно коришћење услуга из области 
телекомуникација. 
 

Члан 4. 
 

У члану 90. додају се нови ставови 
4. и 5. који гласе: 

„Власници односно корисници 
пословних просторија дужни су да испред 
својих објеката у току радног времена 
поставе постоља са пепељарама за 
пушаче - особље и кориснике услуга. 

Два или више суседна пословна 
објекта могу користити једно постоље на 
удаљености до 15 метара.“ 
 

Члан 5. 
 

У члану 92. став 3. мења се и 
гласи: 

„Поред предузећа из претходног 
става, власници односно корисници 
стамбених зграда и пословних просторија, 
дужни су да: 

- уклањају снег и лед на 
тротоарима и испред својих објеката и 

- да уклањају леденице и снег са 
кровова или надстрешница испред својих 
објеката ради безбедности пролазника.“ 
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Члан 6. 
 

У члану 101. став 1. тачка 25. мења 
се и гласи: 

 
„не одржава чистоћу, не чисти снег 

и лед са тротоара и испред објеката или 
не скида леденице и снег са крова и 
надстрешница (члан 90. став 3. и члан 92. 
став 3.).“ 
 

Члан 7. 
 

У члану 102. став 1. тачка 21. мења 
се и гласи: 

 
„не одржава чистоћу, не чисти снег 

и лед са тротоара и испред објеката или 
не скида леденице и снег са крова и 
надстрешница (члан 90. став 3. и члан 92. 
став 3.).“ 
 

Члан 8. 
 

У члану 103. став 1. тачка 23. мења 
се и гласи: 

 
„не чисти снег и лед са тротоара и 

испред објеката или не уклони леденице и 
снег са крова и надстрешница (члан 92. 
став 3.).“ 
 

Члан 9. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 
 
 
I бр. 011-19  
У Зајечару,16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р 

 
 
 

 
 

На основу члана 77. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
бр. 47/03 и 34/06), а у вези члана 89. 
Закона о изменама и допунама Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
бр. 24/11), члана 7. став 1. Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Сл. 
гласник РС'', бр. 62/06) и члана 39. 
Статута града Зајечара (''Службени лист 
града Зајечара'', бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је  
 

 
О Д Л У К У 

o измени Одлуке о накнади за 
коришћење 

грађевинског земљишта 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта (''Сл. лист 
општина'', бр. 7/06, 1/07... и ''Службени 
лист града Зајечара'', бр. 10/10 и 33/11), у 
члану 22. став 4. у тежинској групи 04 
табеле, додаје се алинеја 2 која гласи: 
 

''04 - Пословни простор, без обзира 
на врсту делатности, који    привремено 
није у функцији - 10,00''. 

 
У тежинској групи 11, алинеја 1 

брише се. 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 
 
 
I број 011 - 21 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
 Иван Јоковић, с. р. 
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На основу члана 146. Закона о 
планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), члана 55. 
Одлуке о грађевинском земљишту (''Сл. 
лист града Зајечара бр. 12/2010) и члана 
39. Статута града Зајечара (''Сл. лист 
града Зајечара'', бр. 1/08,20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ПОСТАВЉАЊУ МАЊИХ 
МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА 

НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о постављању мањих 
монтажних објеката на јавним 
површинама ("Сл. лист општина", бр. 
14/06, 21/06, 1/07, 6/07 и 9/07, "Службени 
лист града Зајечара", бр. 3/08 и 6/08) у 
члану 2. став 1. после речи „летње баште“ 
додају се речи „споменици и спомен 
обележја, балон хале за спортске намене, 
урбани мобилијар, надстрешнице на 
аутобуским стајалиштима''. 
 

Члан 2. 
 

У члану 2.додају се нови ставови 
3., 4. и 5. који гласе: 

„Балон хала спортске намене у 
смислу ове Одлуке је привремени, 
монтажно демонтажни објекат 
пресостатичке или лаке конструкције 
(металне или дрвене) са покривачем од 
импрегнираног или пластифицираног 
платна, намењен за обављање спортске 
активности. 

Саставни део балон хале спортске 
намене је технички блок са уређајима за 
грејање и хлађење, контролу притиска, 
кондиционирање ваздуха и слично, који 
се по правилу поставља изван волумена 
хале. 

Балон хала може се поставити као 
посебан објекта намењен за спортске 
активности током целе године или као 
пресостатички прекривач над постојећим 
отвореним спортским објектом у циљу 
његовог коришћења у зимском периоду.“ 

Досадашњи став 3. постаје став 6. 
 

Члан 3. 
 

У члану 4. после става 4. додају се 
нови ставови 5., 6. и 7. који гласе: 

 
„Балон хале се могу поставити на 

изграђеном земљишту у оквиру комплекса 
просветних, спортских, угоститељских или 
других објеката, односно на неизграђеном 
земљишту до привођења намени. 

Балон хала се поставља на 
удаљености од суседних објеката према 
параметрима утврђеним прописима, на 
начин да својим изгледом и величином не 
угрожава коришћење суседних објеката. 

Испуњеност услова у смислу 
претходног става цени надлежна 
организациона јединица Градске управе, 
при издавању Информације о локацији 
односно у поступку доношења решења 
којим се одобрава постављање 
монтажног објекта.“ 
 

Члан 4. 
 

После члана 37. додаје се ново поглавље 
које гласи: 
 

„БАЛОН ХАЛЕ 
 

Члан 37а 
 

Захтев за издавање одобрења за 
постављање балон хале може поднети 
правно или физичко лице које je власник, 
корисник или закупац земљишта на коме 
се поставља балон хала. 

Уз захтев се доставља: 
Информација о локацији, копија плана, 
доказ о власништву, сагласност 
закуподавца за постављање балон хале 
на закупљеном земљишту, техничка 
документација у три примерка и доказ о 
уплати административних трошкова. 
 

Члан 37б 
 

Техничка документација из члана 
37а садржи: 
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1. Главни пројекaт израђен у складу 
са одредбама Закона о планирању 
и изградњи, 

2. Изјаву одговорног пројектанта 
одговарајуће струке да је техничка 
документација израђена у складу са 
важећим нормативима и 
стандардима. 

 
Члан 37в 

 
Решење о одобрењу за 

постављање балон хале издаје надлежна 
служба Градске управе са роком важења 
који не може бити краћи од десет година и 
уз могућност продужења у складу са 
наменом утврђеном планским актом. 

Решење из претходног става 
садржи: податке о лицу коме се издаје 
одобрење, локација са катастарским 
бројем на којој се поставља балон хала, 
рок за постављање, рок важења 
одобрења и рок у коме се хала мора 
уклонити уколико се не продужи 
одобрење. 

Саставни део решења је техничка 
документација из члана 37б“. 
 

Члан 5. 
 

У члану 41. додају се нови ставови 
1. и 2. који гласе: 

 
„Пре почетка коришћења балон 

хале, корисник одобрења дужан је да 
прибави одобрење за коришћење, које 
издаје надлежна организациона јединица 
Градске управе, по поступку за 
утврђивање подобности објекта за 
употребу у складу са Законом. 

Одобрење за коришћење издаје се 
на основу Записника Комисије који чине 
по једно лице из области машинства, 
енергетике и грађевине, са листе 
лиценцираних стручњака из тих области.“ 

 
Досадашњи ставови 1. и 2. постају 

ставови 3. и 4. 
 

Члан 6. 
 

Захтеви за издавање одобрења за 
постављање балон хала, поднети до дана 
ступања на снагу ове Одлуке, који нису 
правноснажно окончани, решаваће се по 
одредбама ове одлуке.  
 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 
 
I бр. 011-20 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 
 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Иван Јоковић, с. р. 
 

   
 
На основу члана 11., 15. и 18. 

Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06 и 
47/11), члана 20. став 1. тачка 4. и члана 
32. став 1. тачка 3. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 39. Статута града Зајечара (''Сл. 
лист града Зајечара'', бр. 1/08, 20/09 и 
21/11), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 16.03.2012. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛИМ 

ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним 
таксама (“Сл. лист општина“, бр. 5/05, 
15/05, 1/06, 14/06, 21/06, 26/06, 6/07, "Сл. 
лист општине Зајечар", бр. 2/07 и 6/08, 
“Сл. лист града Зајечара“, бр. 3/08, 22/09, 
9/10 и 7/11), после члана 10., додаје се 
члан 11. који гласи: 



16. МАРТ 2012.  SLU@BENI LIST БРОЈ 6  СТРАНА 45 
 

"Новчачном казном од 50.000,00 - 
1.000.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

1) Одељењу за локалну пореску 
администрацију не поднесе или не 
поднесе у прописаном року пријаву за 
коришћење простора на јавним 
површинама (Тарифни број 1. Тарифе 
локалних комуналних такси, у напомени 
уз став I, тачка 2.; у напомени уз став II, 
тачка 2. и у напомени уз став III, тачка 4.); 

2) Одељењу за локалну пореску 
администрацију не поднесе или не 
поднесе у прописаном року пријаву за 
истицање фирме на пословном простору 
(Тарифни број 8. Тарифе локалних 
комуналних такси, у оквиру напомене став 
5.); 

3) Одељењу за локалну пореску 
администрацију не пријави сваку промену 
која настане у вези плаћања таксе 
(Тарифни број 1. Тарифе локалних 
комуналних такси, у напомени уз став I, 
тачка 8.; у напомени уз став II, тачка 8., у 
напомени уз став III, тачка 10.); 

За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном у износу 
од 2.500,00 до 75.000,00 динара. 

За прекршаје из става 1. овог 
члана казниће се и предузетник новчаном 
казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00 
динара." 

Садашњи чланови 11. и 12., 
постају чланови 12. и 13.  
 

Члан 2. 
 

У Тарифи локалних комуналних 
такси, Тарифни број 1., мења се и гласи: 

 
"За коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради 
продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности и 
то: 

I За мање монтажне објекте 
(киоске, тенде, надстрешнице, 
телефонске говорнице), покретне тезге, 
расхладне уређаје за продају 

безалкохолних напитака и индустријског 
сладоледа, апарата за производњу 
сладоледа, кокица и сл. и то: 
 

- Екстра зона ..........35,00 динара 
- I Зона ....................20,00 динара 
- II Зона ...................15,00 динара 
- III Зона ..................10,00 динара 
- IV Зона .................10,00 динара 
- V Зона ..................10,00 динара 

 
 

НАПОМЕНА УЗ СТАВ I: 
 

1) За мање монтажне објекте за 
које се додељује грађевинско земљиште 
комунална такса се утврђује по м2 
коришћеног простора дневно од дана 
закључења Уговора о додели локације за 
постављање објекта. 

2) Обвезник је у обавези да 
поднесе пријаву за коришћење простора 
на јавним површинама у року од 5 дана 
од дана закључења Уговора о додели 
локације за постављање објеката 
Одељењу за локалну пореску 
администрацију. 

3) Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове је дужно да достави закључене 
Уговоре о додели локација Одељењу за 
локалну пореску администрацију у року од 
5 дана од њиховог закључења са 
следећим подацима: 

правна лица: порески 
идентификациони број (ПИБ), матични 
број правног лица, текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, делатност; 

физичка лица/предузетници: 
порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, 
делатност. 

4) Ако обвезник локалне комуналне 
таксе не поднесе пријаву у предвиђеном 
року, таксена обавеза ће се утврдити на 
основу података којима располаже 
Одељење за локалну пореску 
администрацију, Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове или путем инспекцијског надзора. 
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5) Комуналну таксу по овом основу 
решењем утврђује и наплаћује Одељење 
за локалну пореску администрацију. 

6) Плаћање комуналне таксе се 
врши у једнаким тромесечним ратама у 
року од 45 дана од дана почетка 
тромесечја (15. 02., 15. 05., 15. 08., 15. 
11.).  

7) До доношења решења о 
утврђивању локалне комуналне таксе, 
плаћање за текућу годину се врши 
аконтационо, у висини обавезе за 
последње тромесечје године која 
претходи години за коју се утврђује такса.  

8) Обвезник је дужан да Одељењу 
за локалну пореску администрацију 
пријави сваку промену која настане и то 
најкасније у року од 3 дана од настанка 
промене. 

9) У свему осталом, примењује се 
Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

II За постављање столова испред 
угоститељских објеката (летње баште) и 
то: 

- Екстра зона ...... 25,00 динара 
- I Зона ................ 15,00 динара 
- II Зона ............... 10,00 динара 
- III Зона .............. 10,00 динара 
- IV Зона .............. 10,00 динара 
- V Зона ............... 10,00 динара 

 
 

НАПОМЕНА УЗ СТАВ II: 
 

1) За постављање столова испред 
угоститељских објеката комунална такса 
се утврђује по м2 коришћеног простора 
дневно од дана доношења решења о 
заузећу простора на јавној површини од 
стране Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе Зајечар. 

2) Обвезник је у обавези да 
поднесе пријаву за коришћење простора 
на јавним површинама у року од 5 дана 
достављања решења о заузећу простора 
на јавној површини Одељењу за локалну 
пореску администрацију. 

3) Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове је дужно да достави решења о 
заузећу простора на јавној површини 
Одељењу за локалну пореску 
администрацију у року од 5 дана од 
њиховог доношења са следећим 
подацима: 

правна лица: порески 
идентификациони број (ПИБ), матични 
број правног лица, текући рачун, тачна 
адреса седишта правног лица, делатност; 

физичка лица/предузетници: 
порески идентификациони број, матични 
број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, 
делатност.  

4) Ако обвезник локалне комуналне 
таксе не поднесе пријаву у предвиђеном 
року, таксена обавеза ће се утврдити на 
основу података којима располаже 
Одељење за локалну пореску 
администрацију, Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове или путем инспекцијског надзора. 

5) Комуналну таксу по овом основу 
решењем утврђује и наплаћује Одељење 
за локалну пореску администрацију. 

6) Плаћање комуналне таксе се 
врши месечно, до 15. у месецу за 
претходни месец. 

7) До доношења решења о 
утврђивању локалне комуналне таксе, 
обвезник је дужан да плаћа месечни 
износ аконтације у висини која одговара 
утврђеном месечном износу локалне 
комуналне таксе из претходног периода. 

8) Обвезник је дужан да Одељењу 
за локалну пореску администрацију 
пријави сваку промену која настане и то 
најкасније у року од 3 дана од настанка 
промене. 

9) У свему осталом, примењује се 
Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији. 
 

III За постављање стубова и 
самостојећих ормана са опремом за 
комуналне инсталације (електоинста-
лације, телекомуникациони системи и 
уређаји и сл.), а налазе се на површинама 
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јавне намене (јавним површинама), које 
су у јавној својини и то: 
 

Екстра зона ........ 10,00 динара 
I Зона .................... 8,00 динара 
II Зона ................... 7,00 динара 
III Зона .................. 6,00 динара 
IV Зона .................. 5,00 динара 
V Зона ................... 5,00 динара 

 
 

НАПОМЕНА УЗ СТАВ III: 
 

1) За постављање стубова и 
самостојећих ормана са опремом за 
комуналне инсталације комунална такса 
се утврђује према броју постављених 
стубова у одговарајућим зонама дневно и 
то од дана постављања стубова и 
самостојећих ормана са опремом за 
комуналне инсталације на јавним 
површинама односно од дана ступања на 
снагу ове одлуке за стубове и самостојеће 
ормаре који су већ постављени на јавним 
површинама. 

2) Обвезници плаћања таксе за 
постављање стубова и самостојећих 
ормана са опремом за комуналне 
инсталације на јавним површинама су 
инвеститори (правна лица и 
предузетници) регистровани за ту врсту 
делатности, као и власници корисници 
инсталација на јавним површинама који су 
већ постављени, а на основу утврђеног 
фактичког стања од стране инспектора 
Градске управе Зајечар. 

3) Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе Зајечар дужно је 
да достави решење којим се издаје 
грађевинска дозвола или одобрење, за 
постављање стубова и самостојећих 
ормана са опремом за комуналне 
инсталације на јавним површинама, као и 
пријаву за извођење радова, Одељењу за 
локалну пореску администрацију, у року 
од 5 дана од дана доношења решења тј. 
подношења пријаве. 

4) Обвезник је дужан да Одељењу 
за локалну пореску администрацију 
Градске управе Зајечар поднесе пријаву 
за коришћење простора на јавним 

површинама у року од 5 дана од дана 
постављања стубова и самостојећих 
ормана са опремом за комуналне 
инсталације на јавним површинама.  

5) Ако обвезник локалне комуналне 
таксе не поднесе пријаву у предвиђеном 
року, таксена обавеза ће се утврдити на 
основу података којима располаже 
Одељење за локалну пореску 
администрацију, Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове или путем инспекцијског надзора. 

6) Уколико је на једном 
постављеном стубу више уређаја и 
система различитих корисника 
инсталација, обвезник плаћања таксе је 
инвеститор који је први извршио заузеће 
јавне површине, а више различитих 
инвеститора могу се писмено 
споразумети о сразмерном учешћу у 
сношењу трошкова ове накнаде. 

7) Одлуком о комуналном уређењу 
на територији Града Зајечара 
дефинисано је које површине имају статус 
јавних површина. 

8) Комуналну таксу по овом основу 
решењем утврђује и наплаћује Одељење 
за локалну пореску администрацију. 

9) Комунална такса се утврђује на 
годишњем нивоу, а плаћање се врши у 
једнаким тромесечним ратама у року од 
45 дана од дана почетка тромесечја (15. 
02., 15. 05., 15. 08., 15. 11.).  

10) Обвезник је дужан да 
Одељењу за локалну пореску 
администрацију пријави сваку промену 
која настане и то најкасније у року од 3 
дана од настанка промене. 

11) Обвезник плаћања ове таксе 
може бити потпуно или делимично, трајно 
или привремено ослобођен плаћања исте, 
на основу решења Градског већа града 
Зајечара и то у случају уколико 
постављањем инсталација на јавним 
површинама ради реализације 
регистроване делатности и наплатом 
услуга, омогући граду Зајечару, органима 
и установама града Зајечара или свим 
грађанима, бесплатно коришћење услуга 
из области телекомуникација. 
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12) Решењем Градског већа 
утврђује се обим пружених услуга, 
временски период трајања, висина 
вредности опреме за пружање услуга у 
општем интересу и друге релевантне 
чињенице. 

13) У свему осталом, примењује се 
Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

Сви обвезници плаћања локалне 
комуналне таксе из тарифног броја 1., 
приликом подношења новог захтева за 
заузеће јавне површине, односно 
коришћење јавне површине и издавања 
грађевинске дозволе за извођење радова 
на јавној површини, Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове Градске управе 
Зајечар, пре доношења решења, дужни су 
да измире сва своја дуговања из 
претходног периода по овом основу 
Градској управи Зајечар". 
 

Члан 3. 
 

- У тарифном броју 8., у 
„НАПОМЕНИ", после става 5. додаје се 
став 6., који гласи: 

 
"Обвезници плаћања локалне 

комуналне таксе по овом тарифном броју 
дужни су да сваку промену која настане у 
вези плаћања ове таксе пријаве Градској 
управи Зајечар, Одељењу за локалну 
пореску администрацију у року од 15 дана 
од дана настанка промене". 

Досадашњи ставови 6. - 24. постају 
ставови 7. - 25. 
 

Члан 4. 
 

У тарифном броју 8., у НАПОМЕНИ 
став 15. мења се и гласи: 

„Делатности које се сматрају 
старим занатима и домаћом радиношћу, у 
смислу ове Одлуке, за које је издат 
одговарајући сертификат Министарства 
надлежног за послове привреде, не уводи 
се плаћање локалне комуналне таксе за 
истицање фирме.“ 
 
 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
I број 011 - 13 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р.  

 
   

 
На основу члана 15. став 1. тачка 

13. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006 
и 47/2011), члана 25. став 1. тачка 2. 
Закона о буџетском систему (“Сл. гласник 
РС”, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 
101/2011), члана 3. Правилника о 
условима и начину вођења рачуна за 
уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна („Сл. гласник 
РС“, бр. 104/2011) и члана 39. став 1. 
тачка 14. Статута града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 
21/11), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА 
 

Члан 1. 
 
У Одлуци о јавним паркирали-

штима ("Сл. лист општина", бр. 26/06, 6/07 
и 9/07), члан 6. став 3. мења се и гласи: 

''Јавни приход од паркирања 
друмских моторних и прикључних возила 
на уређеним и обележеним местима, 
уплаћује се у буџет Града Зајечара, на 
прописани посебан рачун за уплату јавних 
прихода 840-741532843-84 по моделу 97 
са позивом на број 31 116-107248364. 
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Одељење за финансије је у 
обавези да износ локалне комуналне 
таксе издвоји, а остатак јавних прихода 
уплаћује на текући рачун Јавног 
предузећа ''Зајечарпаркинг'' Зајечар.''  

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
 

I број 011 - 14 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

 
   

 
На основу члана 20. став 1. тачка 

26. и члана 24. Закона о локалној 
самоуправи (''Сл. гласник РС'', бр. 129/07) 
и члана 39. Статута града Зајечара (''Сл. 
лист града Зајечара'', бр. 1/08,20/09 и 
21/11), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је  
  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ДРЖАЊУ  ЖИВОТИЊА НА 
ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о држању животиња на 

територији града Зајечара ("Сл. лист 
општина", бр. 26/06 и „Службени лист 
града Зајечара“, бр. 3/08) у члану 15. став 
један после речи „два пса“ додају се речи 
„и две мачке“. 
                      

Члан 2. 
 

У члану 29. став 1. тачка 12. после 
речи „пса“ додају се речи „или мачку“. 
 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Сл. листу 
града Зајечара“. 
 
I бр. 011 - 15 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

   
 
На основу члана 6. став 3. Закона 

о становању ("Сл. гласник РС'', бр. 50/92, 
76/92, 84/92 - исправка, 33/93, 53/93, 
67/93, 46/94 - исправка, 48/94, 44/95, 
49/95, 16/97, 46/98, 26/2001 и 101/2005) и 
члана 39. Статута града Зајечара (''Сл. 
лист града Зајечара'', бр.1/08,20/09 и 
21/11), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 
О КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ 

ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 

У Одлуци о кућном реду у 
стамбеним зградама на територији Града 
Зајечара ("Сл. лист општина", бр. 9/05, 
„Сл. лист општине Зајечар“, бр. 4/08 и 
„Службени лист града Зајечара“, бр. 3/08) 
у члану 7. после става 5. додаје се став 6. 
који гласи: „На унутрашњим заједничким 
деловима зграде не смеју се постављати 
спољне јединице клима уређаја.“  
 

Члан 2. 
 

У члану 11. став 2. мења се и 
гласи: 

„На спољашњим заједничким 
деловима зграда забрањено је 
постављати антене (сателитске, радио и 
тв антене) без Одлуке Скупштине станара 
зграде   донете сагласношћу више од 
половине чланова Скупштине.“ 
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На терасама, лођама и балконима 
забрањено је држати ствари које 
нарушавају изглед зграде.'' 
   

Члан 3. 
 

Члан 29. мења се и гласи: 
 
„Новчаном казном од 5.000,00 

динара казниће се правно лице и 
предузетник, а новчаном казном од 
2.500,00 динара одговорно лице у 
правном лицу и физичко лице за прекршај 
из члана 21. ове Одлуке. 

Новчаном казном од 2.500,00 
динара казниће се станар за прекршај из 
члана 11., 23. и 24. ове Одлуке. 

Новчану казну за прекршај из става 
1. и 2. овог члана наплаћује на лицу места 
комунални инспектор и комунални 
полицајац.“ 

 
Члан 4. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

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

 
 
I бр. 011 - 16 
У  Зајечару,16.03.2012. године 

  
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Иван Јоковић, с. р.  
 

   
 
На основу члана 22. Закона о 

јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл. 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05 - испр. и 123/07 - др. закон) и члана 
39. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  на Програм 

пословања ЈП "Обједињена наплата" 
Зајечар за 2012. годину 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм пословања Јавног предузећа 
“Обједињена наплата” Зајечар за 2012. 
годину. 
 

II 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
I бр. 02-24 
У Зајечару, 16.03.2012. године 

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р.  

   
 
На основу члана 22. Закона о 

јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл. 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07 - др. закон) и члана 39. 
Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Финансијски 

план са програмом пословања 
ЈКП "Краљевица" Зајечар за 2012. 

годину 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Финансијски план са програмом 
пословања Јавног комуналног предузећа 
“Краљевица” Зајечар за 2012. годину. 
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II 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
I бр. 02-25 
У Зајечару, 16.03.2012. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Иван Јоковић, с. р. 
 

   
 
На основу члана 22. Закона о 

јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл. 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05,108/05 - испр. и 123/07 - др. закон) 
и члана 39. Статута града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 
21/11), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм 

пословања ЈП "Дирекција за изградњу" 
Зајечар за 2012. годину 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм пословања Јавног предузећа за 
планирање, пројектовање и изградњу 
"Дирекција за изградњу" Зајечар за 2012. 
годину. 
 

II 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
  
 

I бр. 02-26 
У Зајечару, 16.03.2012. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

 
 
 

На основу члана 22. Закона о 
јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл. 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05 - испр. и 123/07 - др. закон) и члана 
39. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  на Програм 

пословања ЈКП "Водовод" Зајечар за 
2012. годину 

 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм пословања Јавног комуналног 
предузећа “Водовод” Зајечар за 2012. 
годину. 
 

II 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
 I бр. 02-27 
 У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

   
 

На основу члана 22. Закона о 
јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл. 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05 - испр. и 123/07 - др. закон) и члана 
39. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности  на Програм 
пословања ЈКП "Зајечарпаркинг" 

Зајечар за 2012. годину 
 
I 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм пословања Јавног комуналног 
предузећа “Зајечарпаркинг” Зајечар за 
2012. годину. 
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II 
 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
 

I бр. 02-28 
У Зајечару, 16.03.2012. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Иван Јоковић, с. р. 
 

   
 
На основу члана 22. Закона о 

јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса (“Сл. 
гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 - испр. и 123/07 - др. закон) и члана 
39. Статута града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Програм 

пословања ЈСП "Зајечар" Зајечар, са 
Планом прилива и утрошка средстава 
солидарне стамбене изградње за 2012. 

годину 
 
I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на 
Програм пословања Јавног стамбеног 
предузећа “Зајечар” Зајечар, са Планом 
прилива и утрошка средстава солидарне 
стамбене изградње за 2012. годину. 

 
II 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
  
 I бр. 02-29 
 У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р.  

 
 
 

На основу члана 12. став 1. Закона 
о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, 
број 24/11) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној  16.03.2012. године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на  Статут 
Центра за социјални рад „ Зајечар“ у 

Зајечару 
 
I 

Даје се сагласност на Статут 
Центра за социјални рад “Зајечар” у 
Зајечару, који је донео Управни одбор 
Центра, на седници одржаној  22. 12. 
2011. године. 
                     

II 
Решење објавити у "Службеном 

листу града Зајечара". 
 

III 
Решење доставити: Центру за 

социјални рад “Зајечар” и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I бр. 02-32 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 

 
   

 
На основу члана 39. Статута града 

Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08, 20/09 и 21/11) и чл. 66. ст. 1. чл. 6. 
Пословника о раду Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08, 13/09 и 9/11), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 16.03.2012. 
године, донела је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ ФУНКЦИЈЕ ЧЛАНА 
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Ненаду Атанасијевићу престаје 

функција члана Градског већа Града 
Зајечара, даном подношења оставке 9. 
јануара 2012. године. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
Ненад Атанасијевић, дипл. инж. 

агрономије, изабран је за члана Градског 
већа Града Зајечара, на седници 
Скупштине града Зајечара од 08.09.2009. 
године. Дана 09.01.2012. године, поднео је 
оставку на ту функцију. 

Пословником Скупштине града 
Зајечара у члану 66. прописано је да члан 
Градског већа може бити разрешен или 
поднети оставку пре истека времена на 
које је изабран. Ако члан Градског већа 
поднесе оставку, Скупштина, на првој 
наредној седници, без отварања 
претреса, утврђује да је члану Градског 
већа престала функција даном 
подношења оставке.  

Скупштина Града Зајечара, је у 
складу са напред наведеним одлучила 
као у диспозитиву. 
 

Упутство о правном средству: 
Против овог решења може се покренути 
управни спор тужбом код Управног суда у 
Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непросредно или преко поште. 

Решење доставити именованом и 
архиви Скупштине града и објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број 02-35 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Иван Јоковић, с. р. 

На основу члана 45. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/07), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

др Слађана Јоковић Крстић бира 
се за члана Градског већа града Зајечара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 45. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да Скупштина 
града бира чланове Градског већа на 
предлог кандидата за градоначелника, на 
период од четири године, тајним 
гласањем већином од укупног броја 
одборника.  

Пословником Скупштине Града 
Зајечара уређен је начин и поступак 
избора чланова Градског већа Града 
Зајечара. 

Градоначелник Бошко Ничић, 
поднео је образложени предлог за избор 
др Слађане Јоковић Крстић за члана  
Градског већа Града Зајечара.  

Др Слађана Јоковић Крстић рођена 
је 8. марта 1972. године. Средњу 
медицинску школу завршила је у Зајечару. 
Дипломирала је на Медицинском 
факултету Универзитета у Београду. Од 
2001. године ради у Служби опште 
медицине у Дому здравља Здравственог 
центра Зајечар. 

Априла 2005. године именована је 
на функцију заменика председника 
Општине Зајечар, а од јула 2008. до 23. 
децембра 2011. године обављала је 
функцију помоћника градоначелника у 
области примарне здравствене заштите. 

Скупштина Града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, на начин 
утврђен Пословником, одлучила као у 
диспозитиву. 
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Упутство о правном средству: 
Против овог решења може се покренути 
управни спор тужбом код Управног суда у 
Београду, у року од 30 дана од дана 
пријема решења. Тужба се предаје Суду 
непросредно или преко поште. 
 

Решење доставити именованој и 
архиви Скупштине града и објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број 02-36 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Иван Јоковић, с. р.  

 
   

 
На основу члана 39. тачка 10. 

Статута града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, број 1/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  Управног и Надзорног 
одбора Агенције за рурални развој 

града Зајечара у Грљану 
  

I 
ИМЕНУЈУ СЕ у Управни одбор 

Агенције за рурални развој града Зајечара 
у Грљану, и то: 
 

- за председника 
Слободан Павловић, дипл. Еконо-

миста, JП ''Србијашуме''  
 
- за заменика председника 
Властимир Станковић, дипл. 

правник, Завод за јавно здравље ''Тимок'', 
  

 - за чланове:  
1. Душан Миладиновић, дипл. инг. 

сточарства, Удружењe за рурални 
развој ''Агропројект Тимок'', 

2. Витомир Балић, пољопривредник из 
Лубнице, 

3. Радивоје Радуловић, пољоприв-
редник из Грљана.  

 
II 

ИМЕНУЈУ СЕ у Надзорни одбор 
Агенције за рурални развој града Зајечара 
у Грљану, и то: 
 

- за председника 
Дејан Димитријевић, дипл. 

економиста, ЗЗ ''Будућност'' Звездан 
 
- за чланове: 

1. Драгана Милићевић, економиста, 
Националнa службa за 
запошљавање у Зајечару, 

2. Миодраг Ранковић, економски 
техничар из Великог Извора. 

 
III 

Решење доставити именованима, 
Агенцији за рурални развој града Зајечара 
у Грљану  и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I бр. 02 - 16 
У Зајечару,16.03.2012. године.  
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Иван Јоковић, с, р. 
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На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тач. 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
72/09 и 52/11), члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
број 1/08, 20/09 и 21/11) и члана 192. 
Закона о општем управном поступку ("Сл. 
лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01),Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2012. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСТАВНИКА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ШКОЛСКОМ 
ОДБОРУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС'' 
У ГРЉАНУ 

  
РАЗРЕШАВА СЕ Горан Тодоровић, 

представник локалне самоуправе, 
дужности члана Школског одбора 
Основне школе ''Владислав Петковић 
Дис'' у Грљану. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Законом о основама система 

образовања и васпитања, у члану 54. став 
2. одређено је да чланове школског 
одбора именује и разрешава скупштина 
јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином 
гласова од укупног броја чланова. Истим 
чланом, у ставу 3. одређено је да Школски 
одбор чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе.  

Скупштина града Зајечара је, 
Решењем  I бр. 02-121 од 25. јуна 2010. 
године,  именовала Горана Тодоровића, 
као представника локалне самоуправе, у 
Школском одбору Основне  школе 
''Владислав Петковић Дис'' у Грљану. 

 
 

Школа је, актом бр. 49 од 
19.01.2012. године, обавестила 
Скупштину града Зајечара да је 
именовани неоправдано одсуствовао са 
последње четири седнице Школског 
одбора. 

 
Законом о основама система 

образовања и васпитања, у члану 55. став 
3. тач. 2. одређено је, да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе 
разрешити,пре истека мандата школског 
одбора, поједине чланове, укључујући и 
председника, ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због неоправданог 
одсуствовања или несавесног рада којим 
онемогућава рад органа управљања.  

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 непосредно 
или преко поште.  

 
Решење доставити именованом, 

Основној  школи ''Владислав Петковић 
Дис'' у Грљану и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I број 02-4 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р.  
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На основу члана 54. став 2., 10. и 
11. Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09 и 52/11),члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09 и 
21/11) и члана 192. Закона о општем 
управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 
33/97 и 31/01), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 16.03.2012. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  
''ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС'' 
У ГРЉАНУ, КАО ПРЕДСТАВНИКА 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 
 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ Саша Гугујоновић за 
члана Школског одбора Основне школе 
''Владислав Петковић Дис'' у Грљану, као 
представник  локалне самоуправе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Законом о основама система 
образовања и васпитања, у члану 54. 
одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника 
бирају чланови већином гласова од 
укупног броја чланова. Школски одбор 
има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по 
трећину чланова предлажу наставничко 
веће и савет родитеља школе тајним 
изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је 
одређено да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу 
овлашћеног предлагача.   

Градско веће града Зајечара је 
предложило Сашу Гугујоновића, као 
представника локалне самоуправе, за 

новог члана Школског одбора, уместо 
Горана Тодоровића, који је, својим 
неприсуствовањем седницама, онемогу-
ћавао рад Школског одбора. 

Увидом у Извештај Полицијске 
управе у Зајечару, стр. пов. бр. 235-
6/278/12 од 20.01.2012. године, утврђено 
је да именовани није осуђиван за 
кривична дела утврђена у члану 54. став 
10. тач.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09 и 52/11). 

С обзиром да код предложеног 
кандидата за члана Школског одбора не 
постоје законске сметње за именовање, 
Скупштина града Зајечара је одлучила 
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, непосредно 
или преко поште.  

 
Решење доставити именованом, 

Основној школи ''Владислав Петковић 
Дис'' у Грљану и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
 
I број 02-5 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 
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На основу члана 15. став 1. тачка 
4. и члана 33. став 1. тачка 4. Закона о 
ванредним ситуацијама (''Сл. гласник РС'', 
број 111/09 и 92/11), а у вези чл. 8. и 9. 
Уредбе о саставу и начину рада штабова 
за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, 
број 98/10) и члана 39. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08, 20/09 и 21/11), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2012. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА РЕШЕЊА 

О ОБРАЗОВАЊУ 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

I 
У Решењу о образовању Штаба за 

ванредне ситуације Града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“ бр. 27/11), у тачки II, 
алинеја 4. мења се и гласи: 
 
„Чланови штаба:  

Иван Јоковић, председник 
Скупштине града, 

Милко Тодоровић, Градско веће, 
ресор за ванредне ситуације и 
безбедност, 

Драгослав Ђорђевић, Градско веће, 
ресор за железнички и друмски саобраћај, 

Владимир Виденовић, Градско веће, 
ресор за ветерину, 

Рајко Стевановић, помоћник 
градоначелника за МЗ, 

Зоран Јовић, начелник Одељења за 
инспекцијске послове Градске управе, 

Александар Манић, начелник 
Комуналне полиције Градске управе, 

Љубомир Ђуричић, директор 
Дирекције за изградњу, 

Милош Јотовић, директор ЈКП 
“Краљевица”, 

Зоран Јовановић, директор АД “Пут”, 
Радиша Николић, директор ЈКП 

“Водовод”, 
Данко Ранђеловић, директор АД 

“Водоградња”, 
Бојан Алексић, Предузеће за путеве 

“Зајечар”, 
Станислав др Тадић, директор 

Здравственог центра “Зајечар”, 
Слађана Ристић, директорка Завода 

за јавно здравље “Тимок”, 
Зоран др Маринковић, директор 

Ветеринарског института “Зајечар”, 
Златибор Павловић, директор ЕД 

“Електротимок” Зајечар, 
Aлександар Бранковић, директор 

“Телеком” - а Зајечар, 
Ивица Ивановић, начелник ПУ 

Зајечар, 
Драгиша Станковић, командант 5. 

центра за за обуку војника, 
Бранислав Матић, командир 

Ватрогасно-спасилачке чете Зајечар, 
Владимир Марковић, секретар 

Црвеног крста Зајечар, 
Мира Андријашевић, директорка 

Центра за социјални рад Зајечар, 
Тања Јовановић, директорка 

предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар, 
Драгана Бранковић Минчић, 

директорка Апотеке Зајечар, 
Раде др Костић, директор 

Специјалне болнице за рехабилитацију 
„Гамзиград“, 

Предраг Ницић,  одред извиђача 
„Ђорђе Симеоновић“ Зајечар, 

Милисав Јовановић, „Ромулијана“ 
Зајечар. 

II 
Решење доставити именованима, 

архиви и објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“.  
 
I бр. 02-33 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П р е д с е д н и к 
Иван Јоковић, с. р. 
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На основу члана 39. тачка 7. Статута града Зајечара („Службени лист града 

Зајечара“, бр. 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 
16.03.2012. године, донела је 
 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 
 

о  усвајању  Извештаја 
о стању животне средине на подручју Града Зајечара 

 
 
 
I 
 

Усваја се Извештај о стању животне средине на подручју Града Зајечара за 
2011. годину. 

Извештај из претходног става саставни је део Решења. 
 
 

II 
 

Ово Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 
 
 
I бр. 02 - 31 
У Зајечару, 16.03.2012. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р.  
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ 

ПОСЛОВЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
У 2011. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЈЕЧАР, март 2012. година 
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I  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА АЕРОЗАГАЂЕЊА 
 

У току  2011. године Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар вршио је мерења 
основних загађујућих материја које се могу наћи у ваздуху: сумпордиоксида, чађи, 
азотдиоксида, укупних таложних материја (у оквиру којих су мерени тешки метали Pb, 
Zn и Cd), суспендованих честица и алергеног полена. Мерења су вршена на основу 
Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09),  Закона о 
заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.36/09), Правилника о граничним вредностима, 
методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и 
евиденцију података ("Сл. гласник РС", бр. 54/92, 30/99 и 19/2006) и Уредбе о условима 
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/2010 и 75/2010). 

Побољшање квалитета ваздуха урбаних средина оптерећених комуналним и 
индустријским загађењем један је од важних еколошких захтева. Као последица 
аерозагађења долази до значајних климатских промена које утичу на здравље људи и 
стање животне средине (повећање средње годишње температуре и ефекат глобалног 
загревања, стварање смога и киселих киша, нарушавање озонског омотача). 

Циљ овог Извештаја је да се укаже на степен загађености ваздуха у комуналној 
средини Зајечара, да се резултати упореде са нормама о граничним вредностима, да 
се укаже на могуће последице деловања аерозагађења по здравље људи  и укаже на 
потребу предузимања неопходних мера за смањење загађености ваздуха. 

Током 2009. године у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине 
Републике Србије, у оквиру успостављања Државног система за аутоматски 
мониторинг квалитета ваздуха у Србији, постављена је станица за аутоматско мерење 
квалитета ваздуха уже градске зоне, на локацији између улице Крфске и Пана Ђукића. 

Такође је од фебруара 2009. године, у оквиру успостављања Државне мреже 
мерних станица, започело мерење алергеног полена на основу ког се израђује 
годишњи аеропалинолошки извештај за територију града Зајечара са околином (мерни 
уређај обухвата територију од 50 km у пречнику). Негативан утицај на здравље људи, 
који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у "природне" 
загађиваче ваздуха. 

 
 
Мернa местa за SO2, NO2 и чађ: 
 
1. „Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
2. „Црвени крст" (Обилићев венац бб) 
 
 
Мерна места за укупне таложне материје: 
 
1. „Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
2. „Селиште" (Веселина Маслеше 13) 
 
 
Мерна места за суспендоване честице: 
 
1. „Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
2. „Југопетролово складиште“(Железничка бб) 
 
 
Мерно место за алергени полен: 
 
1. На крову зграде Електротимока у ул. Николе Пашића 
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Законска регулатива 
 

1. ГВ (гранична вредност) за SО2 - 125 μg/m3/дан 
2. ГВ (гранична вредност) за чађ - 50 μg/m3/дан 
3. ГВ (гранична вредност) за азотдиоксид - 85 μg/m3/дан 
4. ГВ (гранична вредност) за УТМ (укупне таложне материје - 450 мg/m2/дан или за 

период усредњавања од годину дана износи 200 мg/m2/дан 
5. ГВ (гранична вредност) за олово ( у УТМ) - 250 μg/m2/дан 
6. ГВ (гранична вредност) за кадмијум ( у УТМ) - 5 μg/m2/дан 
7. ГВ (гранична вредност) за цинк ( у УТМ) - 400 μg/m2/дан 
8. ГВ (гранична вредност) за суспендоване честице -120 μg/m3/дан или за период 

усредњавања од годину дана износи - 70 μg/m3/дан  
9. ГВ (гранична вредност) за полен дрвећа, трава и корова је 30 поленових зрна по 

m3 ваздуха, док је за полен амброзије 15  поленових зрна по m3 ваздуха 
 
 
 

Резултати и дискусија 
 

 
1. Сумпордиоксид, чађ и азотдиоксид 

 
Резултати мерења SО2, чађи и азотдиоксида у комуналној средини Зајечара у 

току 2011. године приказани су у табелама 1 и 2: 
 

Табела 1: Мерно место "Електродистрибуција" 
 

 SO2  Чађ NO2 

Број мерења 331 326 344 

Средња годишња 
концентрација (μg/m3) 

20,70 47,24 15,38 

Највећа средња месечна 
вредност (μg/m3)  

85,51  
(децембар) 

97,16 
(децембар) 

18,66 
(фебруар) 

Максимално измерена 
концентрација (μg/m3/dan)       

179,27  
(20.12.2011/21.12.2

011) 

384,01 
(02/03.12.201

1) 

50,26 
(16/17.02.2011)

Број дана изнад ГВ 5 77 0 

 
На основу резултата из табеле 1. може се закључити да: 
 
- Од 331 мерења, концентрација SО2 је код 5 узорака прешла дозвољену 

граничну вредност, што износи 1,5%. 
  
Средња годишња вредност износила је 20,70 μg/m3, највећа средња  месечна вредност 
је 85,51 μg/m3 (децембар), док је максимална  измерена вредност SО2 износила 
179,27 μg/m3/дан  (20.12.2011./21.12. 2011.).  
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- Од укупног броја узетих узорака (326), концентрација чађи је код 77 
 узорака била изнад дозвољене граничне вредности, што износи 23,62%  
(16 дана у јануару, 5 дана у фебруару, 9 дана у марту, 7 дана  у октобру, 21 
дан у новембру и 19 дана у децембру). Средња годишња вредност за чађ 
износила је 47,24 μg/m3, највећа средња месечна вредност је 97,16 μg/m3 
(децембар), док  је максимална измерена вредност чађи износила 384,01 
μg/m3/дан (2/3.12.2011.), што је 7 пута више од максимално дозвољене 
концентрације. 

 
- Број мерења за азотдиоксид у 2011. години био је 344, од тога није било 

вредности преко ГВ. Средња годишња вредност за NО2 је 15,38 μg/m3, 
највећа средња месечна вредност је 18,66 μg/m3 (фебруар), а максимална 
измерена вредност била је 50,26 μg/m3/дан (16/17.02.2011.) 

 
 

Табела 2: Мерно место "ЦРВЕНИ КРСТ" 
 

 SO2 Чађ NO2 

Број мерења 259 254 262 

Средња годишња концентрација 
(μg/m3) 

10,12 23,99 10,98 

Највећа средња месечна вредност 
(μg/m3) 

41,03 
(децембар) 

63,79 
(новембар) 

13,15 
(новембар) 

Максимално измерена концентрација 
(μg/m3/dan) 

118,15 
(18/19 децем.)

166,07 
(2/3 децембар) 

39,96 
(10/11 септем.)

Број дана изнад ГВ 0 31 0 

 
 На основу резултата из табеле 2. може се закључити да: 

 
- Од 259 мерења, концентрација SО2 ни у једном мерењу није прешла 

дозвољену граничну вредност.  Средња годишња вредност износила је 10,12  
μg/m3, највећа средња  месечна вредност је 41,03 μg/m3 (децембар), а 
максимална  измерена вредност SО2 износила је 118,15 μg/m3/дан (18/19.12.  
2011.). 

   
- Од укупног броја узетих узорака (254), концентрација чађи је код 31 узорка 

била изнад дозвољене граничне вредности, што износи 12,2% (5 дана у 
октобру, 15 дана у новембру и 11 дана у децембру). Средња годишња 
вредност за чађ износила је 23,99 μg/m3, највећа средња месечна вредност је 
63,79 μg/m3  (новембар), а  максимална измерена вредност чађи износила је 
166,07 μg/m3/дан (2/3.12.2011.), што је три пута више од максимално 
дозвољене концентрације. 

 
- Број мерења за азотдиоксид у 2011. години био је 262, од тога није било 

вредности преко ГВ. Средња годишња вредност за NО2 је 10,98 μg/m3, 
највећа средња месечна вредност је 13,15 μg/m3 (новембар), а максимална 
измерена вредност била је 39,96 μg/m3/дан (10/11. 09. 2011.) 
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2. Укупне таложне материје и  тешки метали 
 

Табела 3: Мерно место "Електродистрибуција" 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb μg/m2/дан Cd μg/m2/дан Zn μg/m2/дан

Број мерења 12 12 12 12 
Средња год. вредност  117,2 - - 62,1 
Максимална вредност 230,0 

(јун) 
<78,9 
(јун) 

<8,6 
(јун) 

120,9 
(јун) 

Број мерења изнад ГВ 0 0 - 0 
  
 
 На мерном месту "Електродистрибуција" средња годишња вредност 
концентрације укупних таложних материја за 2011. годину је 117,2 mg/m2/дан, што је 
испод ГВ на годишњем нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња месечна 
концентрација  укупних таложних материја није прешла ГВ од 450  mg/m2/дан ни у 
једном месецу.  
 Средња годишња вредност концентрације цинка је 62,1 што је испод ГВ. 
Максимална вредност концентрације цинка 120,9 μg/m2/дан (у јуну) такође није прешла 
ГВ. Концентрације олова и кадмијума није могуће измерити. 
 
 

Табела 4: Мерно место "Селиште" 
 

 УТМ 
mg/m2/дан 

Pb μg/m2/дан Cd μg/m2/дан Zn μg/m2/дан

Број мерења 9 9 9 9 
Средња год. вредност  104,9 - - 82,3 
Максимална вредност  196 

(децембар) 
<78,2 
(јун) 

<7,7 
(јун) 

98,3 
(септембар) 

Број мерења изнад ГВ 0 0 - 0 
  
  
 На мерном месту "Селиште" средња годишња вредност концентрације укупних 
таложних материја за 2011. годину је 104,9 mg/m2/дан, што је испод ГВ на годишњем 
нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња месечна концентрација  укупних таложних 
материја није прешла ГВ од 450  mg/m2/дан ни у једном месецу.  
 Средња годишња вредност концентрације цинка не прелазе ГВ ни у једном 
месецу. Максимална вредност концентрације цинка 98,3 μg/m2/дан такође није прешла 
ГВ. Концентрације олова и кадмијума није могуће измерити. 
 

 
3. Суспендоване честице 

 
 Концентрација суспендованих честица из ваздуха испитивана је у 2011. години 
на два мерна места у Зајечару: Мерно место „Електродистрибуција" и мерно место 
„Југопетролово складиште“. 
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Табела 5: Концентрација суспендованих честица Мерно место „Електродистрибуција" 

Датум Суспендоване честице 
( μg/m3) Датум Суспендоване 

честице ( μg/m3) 

20/21.01.2011. 354,2 25/26.08.2011. 270.8 

17/18.02.2011. 83,3 26/27.08.2011. 245,8 

16/17.03.2011. 404,2 12/13.09.2011. 25,0 

28/29.04.2011. 229,2 13/14.09.2011. 83,3 

11/12.05.2011. 139,1 14/15.09.2011. 45,8 

12/13.05.2011. 125 15/06.09.2011. 104,2 

16/17.05.2011. 175 19/20.09.2011. 245,8 

17/18.05.2011. 137,5 20/21.09.2011. 45,8 

18/19.05.2011. 220,8 22/23.09.2011. 58,3 

19/20.05.2011. 154,2 26/27.09.2011. 95,8 

6/7.07.2011. 83,3 04/05.10.2011. 50,0 

7/8.07.2011. 137,5 05/06.10.2011. 45,8 

8/9.072011. 112,5 06/07.10.2011. 41,7 

9/10.07.2011. 175,0 10/11.10.2011. 141,7 

13/14.07.2011. 112,5 11/12.10.2011. 8,3 

14/15.07.2011. 16,7 14/15.10.2011. 45,83 

15/16.07.2011. 141,7 01/02.11.2011. 270,8 

4/5.07.2011. 129,2 02/03.11.2011. 445,8 

5/6.07.2011. 75,0 03/04.11.2011. 387,5 

6/7.07.2011. 233,3 07/08.11.2011. 95,8 

7/8.07.2011. 204,2 08/09.11.2011. 66,6 

12/13.07.2011. 66,7 09/10.11.2011. 316,7 

13/14.07.2011. 166,7 11/12.11.2011. 45,83 

14/15.07.2011. 137,5 05/06.12.2011. 195,8 

2/3.08.2011. 104,2 06/07.12.2011. 145,8 

3/4.08.2011. 20,8 07/08.12.2011. 220,8 

4/5.08.2011. 154,2 08/09.12.2011. 362,5 

23/24.08.2011. 179,2 09/10.12.2011. 279,2 

24/25.08.2011. 220,8 12/13.12.2011. 208,3 

  13/14.12.2011. 104,2 

Средња годишња вредност 155,81 μg/m3 

 
 На мерном месту „Електродистрибуција" било је 59 мерења концентрације 
укупних суспендованих материја од којих су 34 вредности биле веће од максимално 
дозвољене вредности од 120 μg/m3. Средња годишња вредност концентрације 
суспендованих честица је 155,81 μg/m3, што је изнад ГВ  за период усредњавања од 
годину дана која износи 70 μg/m3. 
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Вредности испитиваних параметара, као и средња вредност за испитивани 
период приказана је у табели 5. 
 На мерном месту „Југопетролово складиште“ било је осам мерења 
концентрације укупних суспендованих честица од којих су четири показала повећану 
концентрацију. Вредности испитиваних параметара, као и средња вредност за 
испитивани период приказана је у табели 6. 

 
Табела 6: Концентрација суспендованих честица 

Мерно место „Југопетролово складиште“ 
 

Датум 
узорковања 

Суспендов. 
честице (μg/m3) 

20/21. 04. 2011. година 187,5 
26. 05. 2011. година 120,8 

20/21. 06. 2011. година 75 
11/12. 07. 2011. година 108,3 

31. 08. 2011. година 216,7 
30. 09. 2011. година 50 

03/04. 10. 2011. година 383,3 
10/11. 11. 2011. година 33,3 

Средња годишња вредност 146,86 μg/m3 

 
 Средња годишња вредност концентрације суспендованих честица на мерном 
месту „Југопетролово складиште“ је 146,86 μg/m3.  
 Концентрације укупних суспендованих честица су повећане и захтевају даље 
праћење и проналажење узрока овог одступања од дозвољене вредности. 

 
4. Алергени полен 

 
Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова 

зрна код више од 20% људске популације (сваки пети) изазивају алергијске реакције 
(бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица). 

У климатским условима наше земље, период током којег се врши континуирано 
мерење полена почиње 1. фебруара и траје до 1. новембра. Концентрација полена се 
одређује за један дан, а дефинише за: недељу, одређену декаду, месец, сезону и целу 
годину за сваку биљну врсту, односно за све биљке које продукују алергени полен. 

 
Мерења обухватају три сезоне цветања које се међусобно преклапају: 
- Сезона цветања дрвећа почиње цветањем леске и јове а траје од фебруара 

до краја маја. Од алергена у овом периоду најјаче дејство испољава полен 
брезе. 

 
- Сезона цветања трава траје од маја до друге декаде јула. Поред трава овај 

период карактерише цветање бора, смрче, јеле и липе као и коприве као 
коровске биљке (од средине априла до краја августа). Коприва се не сматра 
јаком алергеном врстом али може да појача алергено дејство других врста 
уколико се нађе у повишеним концентрацијама. 

 
- Сезона цветања корова траје од јуна до новембра. Најзначајнији алерген у 

овој сезони је амброзија.  
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Сезона мерења алергеног полена у ваздуху за 2011. годину је почела 14.02.2011. 
године. Израдом аеропалинолошког извештаја за 2011. годину на територији града 
Зајечара може се видети присутност свих алергена као и њихово прекорачење изнад 
граничних вредности. Амброзија је биљка са најизраженијим алергеним дејством на 
свету. Полен амброзије је био у повишеним концентрацијама 22 дана, у периоду од 
16.08.2011. године до 16.09.2011. године, са највећим дневним пиком 07.09.2011. 
године када је било 76 поленових зрна /m3 ваздуха.  

Резултати испитивања алергеног полена у 2011. години су приказани у Табели 1. 
у Прилогу овог Извештаја. 

 
 

Закључак и предлог мера 
 
  Резултати мерења аерозагађења показују да је Зајечар у зимском периоду 
оптерећен загађујућим материјама пореклом из индивидуалних ложишта и котларница. 
Вредности за чађ у сезони ложења су често биле изнад граничних вредности. 
Концентрације сумпордиоксида на мерном месту  „Електродистрибуција“ су биле 5 
дана изнад ГВ.  Концентрације  азотдиоксида ни у једном мерењу нису прешле 
дозвољене граничне вредности. Концентрације укупних таложних материја за 2011. 
годину су  на  оба мерна места  биле испод ГВ од 200 mg/m2/дан. Средња месечна 
концентрација  укупних таложних материја није прешла ГВ од 450  mg/m2/дан ни у 
једном месецу. Концентрација цинка на оба мерна места није прешла граничну 
вредност. Концентрације укупних суспендованих честица на оба мерна места су 
повећане и захтевају даље праћење и проналажење узрока овог одступања од 
дозвољене вредности.  
 
  
У циљу смањења аерозагађења, предлажу се следеће мере: 
 

- Смањити број емитера чађи, SО2, и NO2 прикључивањем што већег броја 
котларница и индивидуалних ложишта на даљински систем грејања. 

- Појачати инспекцијски надзор и наложити котларницама мерења   емисије 
SО2, NO2   и чађи. 

- У периоду пролеће - лето посебну пажњу посветити комуналној    хигијени 
(прање улица, редовно извожење смећа) како би се смањила 
концентрација укупних таложних материја и суспендованих честица. 

- Обезбедити праћење нивоа загађености ваздуха у складу са  Законом о 
заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09) и Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.11/2010 и 
75/2010). 

- Наставити са континуираним праћењем алергеног полена. 
 
 

II ХИГИЈЕНСКA ИСПРАВНОСТ ВОДЕ ИЗ ГРАДСКОГ ВОДОВОДА 
У 2011. ГОДИНИ 

 
Вода је један од најважнијих природних ресурса чији се недостатак већ 

региструје у многим деловима света. Због тога је од великог значаја заштита 
расположивих вода од загађивања, као и њихово рационално коришћење. 

Систем за водоснабдевање града Зајечара и појединих сеоских насеља састоји 
се из два изворишта (Акумулација "Грлиште" и карстно врело "Тупижница"), Постројења 
за пречишћавање воде и резервног изворишта - бунара у приобаљу Белог Тимока. 
Вода из Акумулације "Грлиште" подлеже комплетном третману пречишћавања на 
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Постројењу за пречишћавање воде (предхлорисање, таложење, озонирање, 
филтрација и нормално хлорисање), док се вода из карстног врела "Тупижница" и вода 
из бунара у приобаљу Белог Тимока само хлорише. На путу до Зајечара водом са 
Тупижнице снабдевају се сеоска насеља Лесковац, Грлиште, Грљан и део насеља 
Горња Бела Река. Вода из Акумулације "Грлиште", након пречишћавања меша се са 
водом са Тупижнице и водом резервног изворишта у приобаљу и као таква 
дистрибуира корисницима. 

На градски водовод, поред града Зајечара, повезана су још и сеоска насеља: 
Вражогрнац, Аврамица, Велики Извор, Рготина, Шљивар, Николичево, Лубница, 
Звездан, Планиница, Леновац, Гамзиград, Трнавац и Чокоњар. 

Од 2009. године на градски водовод је прикључена и Гамзиградска Бања (до 
сада се мали број корисника прикључио на ову мрежу). 

Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар је у току 2011. године вршио  редовну 
контролу хигијенске исправности воде за пиће у граду и сеоским насељима која су 
прикључена на градски водовод, у складу са Правилником  о хигијенској исправности 
воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99).  
  

Резултати испитивања 
 

Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар је у току 2011. године  извршио 702 
узорковања за микробиолошки и исто толико за физички и физичко-хемијски преглед 
воде из мреже (која је од највећег значаја за кориснике).   

Резултати испитивања су приказани у табелама 1 и 2. 
 
Табела 1: Резултати микробиолошког испитивања воде Зајечарског водовода у 2011. г.  

Испитивана 
вода 

Број извршених 
прегледа 

Број 
неисправних 
узорака 

% неисправних 
узорака 

Узрок 
неисправности 

Мрежа 702 2 0,3 
Стрептококе 
фекалног 
порекла 

 
 

Табела 2: Резултати физичко и физичко-хемијског испитивања воде Зајечарског 
водовода у 2011. години 

Испитивана 
вода 

Број извршених 
прегледа 

Број 
неисправних 
узорака 

% неисправних 
узорака 

Узрок 
неисправности 

Мрежа 702 9 1,3 Мутноћа 

 
 

Дискусија резултата 
 

Микробиолошко испитивање воде 
 

За микробиолошко испитивање је узето 702 узорака воде из мреже.  Анализом 
је установљено да су 2 узорка микробиолошки неисправна, што у процентима износи 
0,3%. Узрок неисправности је повећан број стрептокока фекалног порекла (табела 1). 

Узрок неисправности највероватније је секундарно загађење до кога може доћи 
у самој мрежи (дотрајалост цевовода, након интервенција на мрежи) или 
контаминацијом на самом точећем месту.  



68 СТРАНА   БРОЈ 6  SLU@BENI LIST 16. МАРТ 2012.  
 

Физичко и физичко - хемијско испитивање воде 
 

За физичко и физичко-хемијско испитивање воде узето је 702 узорака воде из 
мреже од којих је 9 узорака неисправно, што у процентима износи 1,3%. Узрок 
неисправности је повећана мутноћа која се јављала само код интервенција на 
појединим деловима мреже. 
  

Закључак и предлог мера 
 

Јавно комунално предузеће "Водовод" је у 2011. години производило и 
дистрибуирало здраву, хигијенски исправну воду за пиће својим потрошачима, обзиром 
да је проценат неисправности испитиваних узорака воде из мреже мали (сматра се да 
водоводи производе хигијенски исправну воду ако се проценат неисправности креће до 
5%).  

У циљу очувања хигијенски исправне, здраве воде за пиће из градског водовода, 
предлажу се следеће мере: 

1. Заштита изворишта Акумулације "Грлиште", карстног врела "Тупижница" 
и бунара у приобаљу Белог Тимока у складу са Законом о водама ("Сл. 
гласник РС", бр. 30/2010), Правилником о начину одређивања и 
одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. 
гласник РС", бр. 92/08) и Развојном студијом сливног подручја 
Акумулације "Грлиште" са планинским венцем Тупижница; 

2. Одржавање оптималног рада Постројења за пречишћавање воде; 
3. Редовна контрола хигијенске исправности воде за пиће у складу са 

законским прописима;  
4. Измена градске водоводне мреже услед дотрајалости, нарочито њених 

азбестно-цементних делова. 
  
 

III КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА У  СЕОСКИМ 
НАСЕЉИМА 

 
Град Зајечар има 41 сеоско насеље са око 33.000 становника који се водом за 

пиће углавном снабдевају из сеоских водовода и јавних сеоских водних објеката 
(приватни и јавни бунари и чесме).  

Овакав начин водоснабдевања је несигуран и представља здравствени ризик 
обзиром да су ове воде често хигијенски и здравствено неисправне. 

У циљу решавања овог проблема последњих година спроводи се повезивање 
села на Зајечарски водовод. Могућност коришћења здраве, хигијенски исправне воде 
за пиће на овај начин добило је 17 следећих сеоских насеља: Вражогрнац, Аврамица, 
Велики Извор, Рготина, Шљивар, Николичево, Лубница, Звездан, Планиница, Леновац, 
Гамзиград, Трнавац и Чокоњар као и насеља Горња Бела Река, Лесковац, Грлиште и 
Грљан која се водом снабдевају из карстног врела "Тупижница". 

 
Општина Зајечар од 1998. године финансира контролу хигијенске исправности 

воде сеоских водовода и других јавних сеоских водних објеката, коју спроводи Завод за 
jaвно здравље "Тимок" Зајечар као овлашћена институција. Ова контрола обухвата по 
два узорка из сваког сеоског водовода у насељу и по један узорак из најмање два јавна 
водна објекта у насељу које нема изграђен сеоски водовод. 
 
  Резултати анализа, оцена хигијенске исправности воде и предлог мера за 
отклањање узрока неисправности воде достављају се сеоским месним  заједницама 
(најчешће је то мера обавезног хлорисања за отклањање  бактериолошке 
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неисправности код сеоских водовода, док се код хемијске неисправности, у зависности 
од узрока, вода углавном не препоручује за људску употребу). 

Сеоске месне заједнице су у обавези да поступе по датим мерама, јер су према 
Одлуци о општим условима за одржавање и искоришћавање сеоских водовода ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 3/2008 и 3/2010) одређене за одржавање сеоских водовода.
  
 

Резултати испитивања 
 

У току 2011. године, Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар извршио је четири 
пута узорковање воде. Анализе хигијенске исправности вода сеоских водовода и 
осталих сеоских водних објеката спроведене су у складу са Правилником о хигијенској 
испраности воде за пиће ("Сл. лист СРЈ", бр. 42/98 и 44/99). Резултати испитивања 
приказани су у табели број 2. која је дата у прилогу 2. 
 
 

Дискусија резултата 
 

Бактериолошка неисправност вода сеоских водовода и јавних водних објеката 
установљена је код 40,58% испитаних узорака за разлику од претходне године када је 
бактериолошка неисправност износила 64,29%. Најчешћи узрок неисправности су 
колиформне бактерије, колиформне бактерије фекалног порекла и стрептококе 
фекалног порекла. 
 

Хемијска неисправност је утврђена код 19,63% узорака за разлику од 
претходне године када је хемијска неисправност износила 17,86%. Најчешћи разлог 
неисправности су повећана концентрација нитрата, повећана  електропроводљивост и 
мутноћа. 
 

Приказани резултати су присутни од почетка контроле сеоских водовода и 
указују на њихово проблематично стање. У највећем броју случајева сеоски водоводи 
су грађени нестручно и не одржавају се адекватно, изворишта су лоше каптирана, не 
постоје зоне санитарне заштите, а нерегулисано одвођење отпадних вода из 
домаћинстава доводи до загађивања подземља и самих изворишта.  
  
 

Такође је у појединим сеоским насељима присутан проблем прикључивања 
приватних водовода (бунари и локални водоводи) на јавну водоводну мрежу која је под 
контролом, услед чега долази до мешања ових вода и контаминације хигијенски 
исправне воде из јавне водоводне мреже (двојно прикључивање).  

Треба напоменути да је квалитет воде у сеоским водоводима, у 2011. години 
знатно бољи од квалитета воде у идивидуалним и другим јавним водообјектима у 
селима где нема сеоских водовода.  

Као и ранијих година и у 2011. години је један број водних објеката био стално 
или повремено без воде. Воде није било или због пресушивања изворишта или због 
запушавања каптажне грађевине. 
 

Закључак и предлог мера 
 

На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде сеоских 
водовода и осталих јавних сеоских водних објеката у 2011. години може се закључити 
да је проценат бактериолошке и хемијске неисправности ових вода висок  и да оне као 
такве, представљају ризик по здравље људи.  
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 У циљу смањења овог ризика потребно је спровести следеће мере:  

1. Систематско хлорисање вода сеоских водовода. 
2. Успостављање зона санитарне заштите око изворишта. 
3. Редовно и стручно одржавање сеоских водовода.  
4. Редовна контрола хигијенске исправности вода сеоских водовода и поступање 
по наложеним мерама за отклањање узрока неисправности.   

5. Разматрање могућности прикључивања на градски водовод сеоских насеља, 
чије су воде изузетно лошег квалитета у бактериолошком и хемијском погледу, а 
која не поседују адекватно извориште које би се могло каптирати. Ово се 
нарочито односи на следећа насеља: Халово, Градсково, Мали и Велики 
Јасеновац и Шипикиво. 

6. Елиминисање двојног прикључивања на јавну водоводну мрежу у циљу заштите 
хигијенске исправности воде сеоских водовода који су под контролом.  

 
 

IV ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ АРТЕСКИХ ЧЕСАМА У ЗАЈЕЧАРУ 
 

Зајечар је један од ретких градова који на свом подручју има толики број 
артеских чесама. Само 10% подземних вода Србије припада овом типу издани чије су 
резерве споро обновљиве и нису под директним утицајем површинских вода, па су с 
тога и знатно заштићене од загађивања. То је посебна привилегија данас када је 
недостатак здраве пијаће воде глобални светски проблем. 
 

У циљу заштите и очувања квалитета воде артеских чесама у Зајечару, у 
континуитету се прати стање и хигијенска исправност ових вода од стране Завода за 
јавно здравље "Тимок" Зајечар, а о одржавању јавних чесми стара се Јавно комунално 
предузеће "Водовод" Зајечар.  
 

Резултати испитивања 
 

У току 2011. године Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар извршио је 
испитивање артеских чесама у Зајечару на следећи начин: 

 
- утврђивање стања водног објекта и његове околине; 
- мерење температуре воде; 
- мерење протока воде; 
- узорковање воде; 
- бактериолошка и хемијска анализа воде. 
Испитивање је вршено два пута у току 2011. године и то у месецу мају и 

септембру. Узорковањем је обухваћена 31  артеска чесма. Резултати анализа вода за 
период мај 2011. године  показују да од укупно 31 прегледаних узорака хигијенски 
неисправно је било 6 узорака, односно 19,35%, а за период септембар 2011. године од 
укупно 31 прегледаних узорака хигијенски неисправна су била такође 6 узорка,  
односно 19,35%. 

 
- Период узорковања мај 2011. године 

 
У овом периоду узорковање воде је извршено код 31 чесме. 
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Анализом узорака воде утврђена је хигијенска неисправност код следећих чесама: 
 

1. Артеска чесма код "Говеђе пијаце", угао ул. Х. Вељкове и И. Милутиновића 
(због повећане pH вредности ).  

2. Артеска чесма код "Златне звезде", ул. Призренска и К. Венац (због 
повећане мутноће). 

3. Артеска чесма код "Воћара", угао Н. Пашића и Светозареве (због повећане 
pH вредности). 

4. Артеска чесма код "Воћара", ул.Светозарева (због повећане pH вредности). 
5. Артеска чесма код "Јединства", ул. Чупићева (због повећане pH вредности). 
6. Артеска чесма на улазу у Железничку станицу (због повећане pH 
вредности). 

  
- Период узорковања септембар 2011. године 

 
У овом периоду узоркована је вода код 31 чесме.  

 
Анализом узорака воде утврђена је хигијенска неисправност код следећих чесама: 

 
1. Артеска чесма код "Говеђе пијаце", угао ул. Х. Вељкове и И. Милутиновића ( 

због повећане pH вредности ). 
2. Артеска чесма код "Златне звезде", ул. Призренска и К. Венац (због 

повећане мутноће ). 
3. Артеска чесма код "Воћара", угао Н. Пашића и Светозареве (због повећане 

pH вредности). 
4. Артеска чесма код "Воћара", ул.Светозарева (због повећане pH вредности). 
5. Артеска чесма код "Јединства", ул. Чупићева (због повећане pH вредности). 
6. Артеска чесма на улазу у Железничку станицу (због повећане pH вредности). 

 
Резултати испитивања за оба периода узорковања приказани су у табелама  
3. и 4.,  које су дате у прилогу 3. 

 
 

Дискусија резултата 
 

Физичко - хемијски показатељи 
 

- Мерењем је утврђено да је укупан проток на испитиваним чесмама за период мај 
2011. године 3,051 l/s, док за период септембар 2011. године износи 3,401 l/s. У месецу 
мају укупан проток је мањи него претходне године ( 3,640 l/s). У месецу септембру за 
испитиване чесме, измерен је нешто већи укупан проток у односу на претходну годину 
(када је износио  3,397 l/s).  
- Мерењем температуре воде утврђено је да се температура ових вода креће од 14,5-

20 оC, изузев артеске чесме на "Говеђој пијаци" где је измерена температура воде 
од 21,9оC.  

- Анализом вредности pH утврђена је повећана pH вредност код неких чесама и креће 
се од 8,7 - 8,9. Ове благо повећане вредности pH  карактеристика су дубинских вода 
нашег подручја и не утичу штетно на  здравље људи јер се ради о благо алкалним 
водама. 

- Повећана мутноћа установљена је код једне артеске чесме и то: Артеске чесме код 
"Златне звезде", ул. Призренска и К. Венац. 
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Бактериолошки показатељи 
 

У оба периода узорковања све воде су биле бактериолошки исправне. 
Добар квалитет, када је у питању бактериолошка исправност, основна је 

карактеристика артеских вода овог подручја.  
 

 
Закључак и предлог мера 

 
Испитивања хигијенске исправности вода код чесама на подручју Зајечара, 

спроведена током 2011. године показују да је квалитет вода добар. Код вода артеских 
чесама потврђују се раније уочени разлози неисправности попут повећане pH 
вредности и повећане мутноће. 

Прегледом околине артеских чесама утврђено је следеће: 
-околина чесама се одржава а одводи се повремено чисте, 
-код већине чесама постоје корпе за одлагање чврстог отпада у циљу смањења 

могућности секундарног загађења, 
-воде са артеских чесама и даље неконтролисано отичу упркос чињеници да су 

оне тешко обновљиве и да се практично користе статичке резерве. 
Квалитет вода артеских чесама је добар што показује висок проценат 

исправности (80,65%) али их треба заштитити и сачувати, јер квалитетних подземних 
вода је све мање како у свету тако и код нас. 

Да би се артеске чесме у Зајечару сачувале и одржао добар квалитет воде, 
потребно је предузети следеће мере: 
 

1) Санација и уређење непосредне околине чесама као и одвода воде у циљу 
спречавања "секундарног" загађивања изворишта. (Спровођење је у 
надлежности Јавног комуналног предузећа "Водовод") 

2) Забрана постављања мањих монтажних објеката у зони непосредне 
санитарне заштите артеских чесама, у складу са Одлуком о постављању 
мањих монтажних објеката на јавним површинама ("Сл. лист општина", бр 
14/06, 21/06, 1/07, 6/07 и 9/07, "Службени лист града Зајечара", бр. 3/08 и 
6/08). (Спровођење ове мере врши се од стране надлежних инспекција) 

3) Контрола хигијенске исправности вода артеских чесама у континуитету два 
пута годишње. (Спровођење је у надлежности Јавног комуналног предузећа 
"Водовод", ангажовањем овлашћене институције) 

4) Постављање славина - затварача на чесмама у циљу смањења 
неконтролисаног отицања воде, што је у складу са Законом о водама ("Сл. 
гласник РС", бр.30/2010) и препоруком Института за хидрогеологију 
Рударско-геолошког факултета у Београду из 2002. године. (Спровођење је у 
надлежности Јавног комуналног предузећа "Водовод") 

5) Видно обележавање чесама чија вода није за пиће. (Спровођење ове мере 
врши се по налогу санитарне инспекције) 

6) Спровођење детаљних хидрогеолошких истраживања и утврђивање  резерви 
подземних вода, као услов за добијање експлоатационог права и спречавање 
надексплоатације подземних вода у неогеном басену. (Ово је законска 
обавеза за све кориснике подземних вода, а њено спровођење је у 
надлежности републичких органа)    
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V РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА АКУМУЛАЦИЈЕ "ГРЛИШТЕ" У 2011. ГОДИНИ 
 
Акумулација "Грлиште" је део система за водоснабдевање града Зајечара и 

околних сеоских насеља. Формирана је пре више од двадесет година као површинска 
акумулација у коју се уливају Ласовачка и Леновачка река. Вода из акумулације се 
гравитационо допрема до Постројења за пречишћавање воде одакле се дистрибуира 
корисницима. 

Квалитет воде у Акумулацији "Грлиште" прати се од почетка њене 
експлоатације. По утврђивању "нултог стања" у првој години експлоатације Завод за 
јавно здравље "Тимок" Зајечар и Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар 
наставили су са континуираним испитивањем воде у Акумулацији "Грлиште" према 
Програму који се утврђује за сваку годину. 

У последњих десет година обим истраживања је у односу на 2001. годину када 
су рађена комплетна истраживања смањен (обављају се испитивања везана за 
квалитет воде), због недостатка финансијских средстава.  

 
Обим истраживања 

 
Испитивања квалитета воде из Акумулације "Грлиште" У 2011. години 

обухватила су физичка, хемијска, микробиолошка и биолошка испитивања воде на 
следећим местима: 
- из обе притоке (Ласовачке и Леновачке реке) пре улива у Акумулацију; 
- профил I (средина Акумулације);  
- профил II (код водозахвата). 

На назначеним местима вода је узоркована са различитих дубина једном 
месечно и испитивана у лабораторијама Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар и 
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар на све параметре који су дати у 
Програму. 

 
Квалитет воде у притокама Акумулације 

 
У 2011. години Ласовачка река је имала воду током целе године, што није увек 

случај јер се догоди да понекад пресуши током лета.  Леновачка река је у септембру 
пресушила. 

Испитивања су показала да су Ласовачка и Леновачка река знатни загађивачи 
Акумулације. То је и разумљиво обзиром да ове реке до свог улива у Акумулацију 
пролазе кроз сеоска насеља у којима није регулисан проблем отпадних вода и 
одлагање чврстог отпада (Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Ласово и Врбовац).
  

 
У пролећном периоду, када ове реке имају највећу количину воде, концентрације 

фосфора и азота које доспевају у Акумулацију су највеће (дневне количине унетог 
азота могу износити 600 до 800 kg а фосфора до 100 kg) што доводи до погоршања 
квалитета воде и изазива бујање алги у летњем периоду. 

 
Квалитет воде у Акумулацији 

 
У поређењу са притокама квалитет воде у Акумулацији је знатно бољи 

захваљујући моћи самопречишћавања акумулације. Испитивања су показала да је 
квалитет воде код водозахвата нешто бољи него на средини Акумулације што је такође 
последица самопречишћавања. Потребно је нагласити да са повећањем уноса 
загађујућих материја моћ самопречишћавања слаби и може чак и престати. 
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Поред загађења које се уноси у Акумулацију преко притока, додатном загађењу 
доприноси ерозија околног земљишта (чије се обрадиве површине третирају 
вештачким ђубривима, пестицидима и хербицидима), као и активности риболоваца који 
неконтролисано бацају велике количине хране за рибе у Акумулацију. 

Додатно загађење Акумулације потиче од дивље градње на самој њеној обали. 
Изграђено је 7-8 викендица трајног карактера у зони водозахвата и неколико викендица 
у горњем делу Акумулације, као и више објеката привременог карактера који прете да 
прерасту у трајне.  

Уколико се наведене активности наставе може се довести у питање основна 
функција Акумулације "Грлиште" - водоснабдевање и из тог разлога она мора бити 
стално под строгим режимом заштите. 

Истраживања која се спроводе свих ових година показују да  је Акумулација 
"Грлиште" изложена појачаној еутрофикацији. Све површинске акумулације у току свог 
постојања неминовно пролазе кроз процес еутрофикације који је изазван продукцијом и 
нагомилавањем органских материја. То је дугогодишњи процес којим се једно језеро 
претвара у мочвару. Због тога је неопходно праћење квалитета воде и промена у 
Акумулацији, као и спровођење адекватних мера заштите како би се овај процес 
успорио и на тај начин очувао квалитет воде, односно продужио век Акумулације. 

У прилог томе иде и Правилник о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008) који 
дефинише као I зону непосредне санитарне заштите целу Акумулацију са приобалним 
појасом од 10m, као и притоке са приобаљем од 10m. У овој зони важи најстрожији 
режим који омогућава суштинску заштиту Акумулација које служе за водоснабдевање. 

 
 

Закључак и предлог мера 
 

На основу резултата испитивања Акумулације "Грлиште" може се закључити 
следеће: 

Акумулација "Грлиште" изложена је процесу еутрофикације који се може 
успорити смањењем уноса органских материја.  

Главни извор загађења Акумулације "Грлиште" су: сеоска насеља у сливном 
подручју (због нерегулисаних отпадних вода и чврстог отпада), околно пољопривредно 
земљиште (чијим се спирањем уноси додатно загађење), риболовци (који бацају у воду 
велике количине хране за рибе) и викендице (бесправно изграђене на самој обали). 

 
Имајући у виду да је намена Акумулације водоснабдевање, предлажу се 

следеће мере заштите: 
1. Решавање проблема отпадних вода и чврстог отпада из сеоских насеља 

која се налазе у зонама санитарне заштите Акумулације "Грлиште" и 
њених притока изградњом непропусних септичких и ђубришних јама и 
организованим извожењем комуналног отпада на депонију. У том смислу 
потребно је интензивирање инспекцијског надзора од стране надлежне 
комуналне инспекције.  

2. Нешкодљиво уклањање животињских лешева у складу са Законом о 
ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/2005). 

3. Заштита земљишта од ерозије изградњом антиерозионих преграда у 
сливу Леновачке и Ласовачке реке као и подизање шумског појаса према 
Пројекту заштите Акумулације "Грлиште" од наноса израђеног од стране 
Института  за шумарство и дрвну индустрију Београд. 

4. Планско порибљавање у циљу очувања квалитета воде у Акумулацији 
"Грлиште", у складу са важећим законским прописима. 
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5. Спровођење Пројекта санитарне заштите Акумулације "Грлиште".  
6. Успостављање и одржавање зона санитарне заштите у складу са   

Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008). 

7. Пуњење Акумулације "Грлиште" до пројектоване коте. 
8. Интензивирање инспекцијског надзора од стране грађевинске инспекције 

у спречавању дивље градње у зонама санитарне заштите Акумулације 
"Грлиште".  

9. Настављање редовног праћења квалитета воде, муља, планктона и 
насеља дна Акумулације "Грлиште". 

10. Израда Просторног плана подручја посебне намене сливног подручја 
Акумулације "Грлиште" (донета је Одлука о изради предметног Плана од 
стране Владе Републике Србије). 

 
 

VI РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ 
 
Анализу здравствене исправности површинских вода које се користе за купање 

и рекреацију извршио је Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар пре почетка сезоне 
купања (у месецу јуну) и у сезони купања (у месецу августу), а резултати су дати у 
Табелама 1. и 2: 

 
Табела 1:  Резултати испитивања површинских вода за купање и рекреацију (јун) 

 
Редни 
број 

Место узорковања Испра-
вност 

Узрок неисправности 

1. Вањин јаз на Црном Тимоку +  

2. Плажа код Гам. Бање +  

3. Плажа код Звездана - гвожђе 

4. Попова плажа на Црном Тимоку - повећана pH вредност, нитрати и 
гвожђе 

5. Плажа код Вратарнице на 
Белом Тимоку 

+  

6. Рготско језеро - укупни суви остатак 

7. Језеро Совинац - повећана pH вредност 
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Табела 2:  Резултати испитивања површинских вода за купање и рекреацију (август) 

 
Редни 
број Место узорковања Испра-

вност Узрок неисправности 

1. Вањин јаз на Црном Тимоку +  

2. Плажа код Гам. Бање +  

3. Плажа код Звездана - укупне колиформне бактерије 

4. Попова плажа на Црном Тимоку - повећан БПК-5 

5. Плажа код Вратарнице на 
Белом Тимоку +  

6. Рготско језеро - укупни суви остатак 

7. Језеро Совинац +  

 
На основу резултата испитивања може се закључити да су воде на: Вањином 

јазу на Црном Тимоку, плажи код Гам. Бање и плажи код Вратарнице на Белом Тимоку, 
потпуно усаглашене са прописаним вредностима према Правилнику о опасним 
материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82) и Уредби о класификацији вода 
("Сл. гласник СРС", бр. 5/68). Вода у језеру „Совинац“ је усаглашена са прописаним 
вредностима само у другом мерењу тј. у августу. Најчешћи узрок неисправности су 
укупне колиформне бактерије, повећана концентрација гвожђа, повећана pH вредност 
и укупан суви остатак. 
  
 Стручна служба Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, у случају одступања 
квалитета воде за купање од прописане класе, препоручује мере заштите за купаче: 
обавезно туширање након изласка из воде хигијенски исправном водом и употребу 
чистих убруса за сваку особу појединачно.   

У циљу побољшања квалитета ових вода, предлажу се следеће мере заштите: 
- решавање проблема отпадних вода и чврстог отпада из насеља која се налазе у 
близини водотокова и других површинских вода које се користе за купање и рекреацију;  
- интензивирање инспекцијског надзора како би се спречило формирање дивљих 
депонија у приобаљу;  
- постављање довољног броја судова за смеће и опремање мобилном опремом за 
хигијенизацију простора. 

 
 

VII ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИКУПЉЕНОМ КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ 
 

Јавно комунално предузеће "Краљевица" из Зајечара доставља месечни 
извештај о извожењу отпада који се одлаже на Градску депонију код Халова. Количина 
укупног чврстог отпада који се одлаже на Градску депонију као и састав отпада током 
2011. године, приказани су у табели број 5. која је дата у Прилогу 4. овог Извештаја. 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И  
КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
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На основу члана 90. и 91. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - Одлука УС и 24/11), члана 16. Закона о јавним путевима 
(“Сл.гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07) и члана 39. Статута Града Зајечара (“Сл. лист 
Града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 16.03.2012. године, донела је  
                 
 

П Р О Г Р А М 
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И КОМУНАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

I  ЗАДАЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 
 

Програм уређења грађевинског земљишта у 2012. годину обухвата: 
 

- израду техничке документације, 
- припрему и опремање грађевинског земљишта за стамбену изградњу (колективну 

и индивидуалну), 
- припрему и комунално опремање грађевинског земљишта за изградњу објеката 

пословног простора и мале привреде, 
- припрему за изградњу и изградњу комуналних објеката на подручју месних 

заједница, и 
- одржавање изграђених комуналних објеката (градских саобраћајница, локалних 

путева, мостова, саобраћајне сигнализације, пружних прелаза и јавне расвете). 
 

Радови на изради, припреми, опремању и изградњи објеката који нису 
обухваћени овим Програмом уређења, могу се изводити искључиво уз сагласност 
Оснивача, под условом да се обезбеде посебна средства за финансирање тих радова. 

Остварење Програма уређења грађевинског земљишта обезбедиће се из 
следећих извора прихода регулисаних Законом о финансирању локалне самоуправе 
(“Сл. гласник РС”, бр. 62/06 и 47/11), а то су: 
 

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА 
 

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА 
 О п и с Износ динара  

1. Накнада за уређење грађевинског земљишта и 
легализација бесправно подигнутих објеката 16.238.000,00

2. Накнада за коришћење грађевинског земљишта 136.615.000,00
3. Накнада од закупнине за грађевинско земљиште 15.000.000,00
4. Накнаде од регистрације за друмска моторна возила, 

тракторе и прикључна возила 7.000.000,00
5. Комунална такса за држање моторних, друмских и 

прикључних возила  13.000.000,00
 С в е г а 187.853.000,00
          ОСТАЛА СРЕДСТВА 
   1.    Удружена средства правних,физич.лица и остала средства   16.000.000,00
   2.    Учешће ЕИБ-а 0,00
   3.    Средства НИП-а 0,00
 С в е г а 16.000.000,00
 УКУПНО: 203.853.000,00  
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Накнада за уређење грађевинског земљишта наплаћује се на основу Одлуке о 
критеријумима и мерилима за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта (“Сл. лист Општина”, бр. 13/03, 7/05, 14/06, 26/06, и ''Сл. лист града 
Зајечара'', бр. 3/08, 15/09 и 22/09). 

Накнада за коришћење грађевинског земљишта наплаћује се на основу Одлуке 
о накнади за коришћење грађевинског земљишта (“Сл. лист Општина”, бр. 7/06, 1/07 и  
''Сл. лист града Зајечара'', бр. 10/10). 

Накнада за финансирање локалних путева остварује се на основу Закона о 
јавним путевима (“Сл. гласник РС”, бр. 101/05 и 123/07). 
 

Овако утврђен износ средстава расподељује се за финансирање  Програма по 
следећим поглављима, и то:  
 

I  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
Израда пројеката комуналне инфраструктуре 

 
 О п и с Износ Извршење 

1. Пројекат регулације атмосферских вода са 
Белог Брега (које гравитирају ка улици Црвене 
Армије и Станоје Гачића) 

 
 

1.500.000,00 
2. Пројекат одводњавања атмосферских вода у 

насељу ''Оскоруша'' 
 

1.000.000,00 
3. Пројекат јавне расвете за заобилазницу 

Милоша Обилића од Млекаре до Фабрике 
Каблова 

 
 

500.000,00 
4. Пројекат јавне расвете од Звезданске кривине, 

Параћинским путем до Лубничке раскрснице, од 
Лубничке раскрснице улицом Николе Пашића 
до надвожњака 

 
 
 

500.000,00 
5. Пројекат улице 7.Јули 250.000,00 
6. Пројекат улице Бранка Перића 180.000,00 
7. Пројекат улице Шавничке 200.000,00 
8. Пројекат улице Шибеничке 250.000,00 
9. Пројекат улице Насерове и Боре Станковића 150.000,00 

10. Пројекат улице Књажевачка 250.000,00 
11. Пројекат улице 7.Српске ударне бригаде 200.000,00 
12. Пројекат улице Мариборске 250.000,00 
13. Пројекат улице Плавске 250.000,00 
14. Пројекат улице Озренске 150.000,00 
15. Пројекат улице Веселина Маслеше 220.000,00 
16. Пројекат улице Владимира Роловића 350.000,00 
17. Пројекат улице Бокељске 200.000,00 
18. Пројекат улице Рифата Бурџевића 150.000,00 
19. Пројекат улице Љубљанске 180.000,00 
20. Пројекат улице Копаоничке 180.000,00 
21. Пројекат улице Кајмакчаланске 150.000,00 
22. Пројекат улице Крушевачке 150.000,00 
23. Пројекат улице Мословачке 150.000,00 
24. Пројекат улице Новице Поповића 350.000,00 
25. Пројекат улице Бачке 150.000,00 
26. Пројекат улице Др.Хаџића 250.000,00 
27. Пројекат улице Ивана Мажуранића 350.000,00 



86 СТРАНА   БРОЈ 6  SLU@BENI LIST 16. МАРТ 2012.  
 
28. Пројекат улице Јосипа Колумба 300.000,00 
29. Пројекат више улица у Николичеву 350.000,00 

УКУПНО    I:      9.110.000,00 
 

Средства за израду пројектне документације иду на терет средстава које је Оснивач 
предвидео за исплату зарада по Одлуци о буџету за 2012. годину (апропријација 411000 - 
плата бруто 1, 412000 - доприноси на терет Послодавца). 
  

II  ОБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД 
 

1. РЕГУЛАЦИЈА ЈАРУГА 
 

 О п и с Износ Извршење 
1. Решавање имовинских односа у циљу регулације 

атмосферских вода у стамбеном насељу 
''Оскоруша'' и ''Шљиварски пут''                                 

 
 

3.000.000,00 
                     Свега:           3.000.000,00 

               Укупно  II :          3.000.000,00 
 

III   ИЗГРАДЊА УЛИЦА 
 
 О п и с Износ динара Извршење 
1 Решавање имовинских односа за отварање дела 

Моравске улице од ул. Далматинске до ул. 
Радничке 
                                                      - ЈП ''Дирекција''          

 
 
 

5.000.000,00 
УКУПНО III:           5.000.000,00 

           
IV  КОМУНАЛНА ИЗГРАДЊА (са учешћем грађана) 50% 

 
 О п и с Износ Извршење 
1. Решавање имовинских односа, уз учешће 50%       

                                                     - ЈП ''Дирекција'' 
                                                     - грађани 

 
1.000.000,00 
1.000.000,00 

2. Водоводна мрежа, уз учешће 50%   
                                                    - ЈП “Дирекција'' 
                                                    - грађани 

 
200.000,00 
200.000,00 

3. НН електро мрежа и јавна расвета уз учешће 50%   
- ЈП “Дирекција” 

                                                   - грађани 

 
458.000,00 
458.000,00 

4. Канализац. мрежа,уз учешће 50%   
                                                     - ЈП “Дирекција” 
                                                     - грађани 

 
3.000.000,00 
3.000.000,00 

5. Саобраћајница (коловоз) уз учешће 50% за асфалт    
- ЈП “Дирекција” 
                                                    - грађани 

 
25.000.000,00 
8.842.000,00 

6. 
 

Пошљунчавање улица уз учешће 50% (грађана)   
за све радове               
                                                   - ЈП “Дирекција'' 
                                                   - грађани  

 
 

1.000.000,00 
1.000.000,00 

                                                     - ЈП “Дирекција” 
                       Свега:       - грађани                     

30.658.000,00 
14.500.000,00 

                       УКУПНО  IV:             30.658.000,00    
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Код урбанистичког решења једнострано насељених улица учешће тих грађана 
се редукује пропорционалном учешћу грађана у обострано насељеним улицама, 
умањено за 50% од учешћа грађана у том делу насеља.   

 
V  ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА У ГРАДУ 

 
 О п и с Износ Извршење 
1. Летње одржавање саобраћајница (крпљење) 10.000.000,00 
2. Зимско одржавање саобраћајница (чишћење 

снега) 
 

5.000.000,00 
3. Саобраћајна сигнализација,  

                                                  - хоризонтална  
                                                  - вертикална 

 
2.200.000,00 
1.500.000,00 

4. Јавна расвета у граду     
                                - струја 
                                - материјал и рад                        

 
54.790.000,00 

5.000.000,00 
5. Одржавање семафора у граду 1.000.000,00 
6. Накнада за одводњавање (ЈВП „Србијаводе“)  

Свега 79.490.000,00 
                            УКУПНО V :                     79.490.000,00 
   
 

VI  ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
 

 О п и с Износ Извршење 
1. Летње одржавање путева (крпљење)   7.000.000,00 
2. Зимско одржавање путева (чишћење снега) 3.000.000,00 
3. Саобраћајна сигнализација (вертикална и 

хоризонтална) 
 

200.000,00 
4.  Одржавање пружних прелаза и реконструкција 5.000.000,00 
5. Јавна расвета у селима  

                               - струја  
                               - материјал и рад 

 
25.000.000,00 

2.501.000,00 
Свега 42.701.000,00 

                             УКУПНО VI :        42.701.000,00  
   

 
 

VII  КОМУНАЛНА ИЗГРАДЊА У СЕЛИМА (са учешћем грађана) 50% 
 
 О п и с Износ динара Извршење 
1 Асфалтирање коловоза уз учешће од 50% за 

асфалт                                        - ЈП “Дирекција'' 
                                                    - грађани 

 
4.000.000,00 

500.000,00 
2 Пошљунчавање улица уз учешће од 50% 

(грађана) за све радове.                      
                                                    - ЈП “Дирекција'' 
                                                     - грађани 

 
 

1.000.000,00 
1.000.000,00 

                                                          - ЈП “Дирекција” 
                                   Свега:            - грађани   

5.000.000,00 
1.500.000,00 

                                                                  УКУПНО VII:            5.000.000,00 
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VIII  ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА 
 
 О п и с Износ Реализација 
1. Судске и друге таксе и порези 2.705.000,00  
2. Трошкови огласа и реклама у јавним гласилима 103.000,00  
3. Трошкови платног промета 304.500,00  
4. Набавка и одржавање основних  средстава и 

ситног инвентара 
 

1.680.000,00 
 

5. Стручне услуге 1.727.000,00  
6. Накнада по судским решењима 2.500.000,00  
7. Текући трошкови – енергетске услуге 2.231.500,00  

 8. Остале опште услуге 700.000,00  
 9. Трошкови за семинаре и стручну литературу 53.000,00  
 10. Измирење обавеза према добављачима и 

извођачима радова из предходног периода 
 

10.000.000,00 
 

 Свега 22.004.000,00  
                                                            УКУПНО VIII:             22.004.000,00 
 
 

IX  ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА 
 

 Опис Износ  
I Техничка документација  0,00
II Објекти од посебног значаја за град 3.000.000,00
III Изградња улица 5.000.000,00
IV Комунална изградња (са учешћем грађана) 30.658.000,00
V Одржавање комуналних објеката у граду 79.490.000,00
VI Одржавање локалних и некатегорисаних путева 42.701.000,00
VII Комунална изградња у селима (са учешћем грађана) 5.000.000,00
VIII Пратећи трошкови извршења програма 22.004.000,00
 Удружена средства правних, физичких лица и остала 

средства 16.000.000,00
УКУПНА УЛАГАЊА 203.853.000,00

 
 

X    З А В Р Ш Н Е  О Д Р Е Д Б Е 
 

1. Извршење овог Програма зависиће од прилива финансијских средстава и 
динамике њихових прилива. 

2. Средства предвиђена за комуналну изградњу могу се преусмерити ван усвојеног 
Програма само уз сагласност извршног органа Оснивача.  

3. Радови на припреми, изради, опремању и изградњи објеката који нису 
обухваћени овим Програмом могу се изводити под условом да се обезбеди 
сагласност извршног органа Оснивача и да ти радови не утичу на извршавање 
више од 20% радова утврђених овим Програмом за 2012. годину.  

4. Уколико се прилив средстава остварује у мањем обиму од планираног, 
сразмерно ће се смањити и планирани физички обим овог Програма. 

5. Трошкови изградње примарне мреже инфраструктуре, утврђују се према 
стварним трошковима за подручје урбанистичког плана, блока, односно зоне 
грађења, до границе грађевинских парцела и сразмерно се распоређују 
инвеститорима према површини парцела. 
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6. Накнада за изградњу комуналних објеката може се измирити једнократним 
плаћањем или у месечним ратама у договору са Извршним органом Оснивача, 
грађана и "Дирекције" са обрачуном банчине камате или са обрачуном цена 
накнаде које буду важиле у моменту плаћања сваке појединачне рате.  

7. Уговарање радова по овом Програму вршиће се у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
 
Пренос средстава за реализацију програма вршиће се искључиво у складу са 

Законом о буџетском систему.   
 
 
 
I бр. 02-30 
У Зајечару, 16.03.2012 . године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р.  

 
 
   
 
Нa основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник 

РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон) и члана 39. Статута Града Зајечара ("Сл. лист 
Града Зајечара", бр.1/08 и 20/09), Скупштина Града Зајечара, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања Републике Србије, број 401-00-944/2011-01 од 13.03.2012. године, на 
седници одржаној 16.03.2012.године, донела је 

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2012. ГОДИНУ 

  
1. Овим Програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава 

Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2012. годину у циљу 
реализације планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и 
унапређивања животне средине на територији Зајечара, а у складу са Законом о 
заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон), 
посебним законима из области заштите животне средине, Националним програмом 
заштите животне средине ("Сл. гласник РС", бр.12/2010), као и интересима и 
специфичностима Града Зајечара.  
 

2. За реализацију Програма планирају се средства која ће се користити преко 
рачуна буџета Града Зајечара, остварена од дела накнаде за загађивање животне 
средине према члану 85. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, 
бр.135/04 и 36/09), од накнаде за заштиту и унапређивање животне средине према 
Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара 
(“Сл.лист града Зајечара”, бр. 9/10, 12/10 и 16/10), од неутрошених средстава пренетих 
из претходне године и од прихода из других извора у складу са Законом  и то у 
укупном износу од .................................................................................. 50.000.000,00 дин.  
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3. Средства из тачке 2. овог Програма користиће се за финансирање следећих 
активности: 
 
р. бр.                                       Врста активности                                      Износ 
 
1. Реализација подстицајних, превентивних и санационих  пројеката 
    и програма:  36.230.000,00 дин. 
 
1.1.Активности на реализацији програма и пројеката 
      управљања отпадом 9.500.000,00 дин. 
      (извршиоци ЈКП "Краљевица" и локална самоуправа) 
           
       1.1.1. Спровођење активности на проширењу система  
                 организованог сакупљања отпада у приградским 
                 сеоским  насељима - селима (Велики Извор, Грљан, 
                 Звездан, Вражогрнац, Рготина) 7.500.000,00 дин. 
 
        1.1.2. Уклањање и санација дивљих сметилишта 1.000.000,00 дин. 
 
        1.1.3. Успостављање центра за сакупљање кабастог и 
                   другог отпада из домаћинстава 
                 - рециклажнo двориштe 1.000.000,00 дин. 
               
1.2.Активности на заштити и унапређивању  
      Парк шуме “Краљевица” 3.000.000,00 дин. 
      (извршилац ЈКП “Краљевица”)  
 
        1.2.1. Сезонско чишћење традиционалних места 
                  окупљања (пикник зоне на подручју Парк шуме 
                  “Краљевица”) 500.000,00 дин. 
        1.2.2. Заштита и очување биодиверзитета Парк шуме  
                  "Краљевица (пошумљавање, уклањање корова) 1.000.000,00 дин. 
        1.2.3. Активности на уклањању сметилишта и постављању 
                  корпи за смеће на подручју Парк шуме “Краљевица” 500.000,00 дин. 
        1.2.4. Одржавање функционалности противпожарних  
                  пруга у дужини од 11 km и санација оштећених  
                  површина од абиотичких и биотичких фактора - 0,5 hа  
                  на подручју Парк шуме “Краљевица” 1.000.000,00 дин. 
 
1.3. Имплементација Програма озелењавања  
        територије града Зајечара  
        (формирање нових јавних површина, паркова и  
       дрвореда)  18.632.610,00 дин. 
       (извршилац ЈКП “Краљевица”) 
        -кружни ток “Болница” и “Ромулиана” (1.130 m²) 184.470,00 дин. 
        -дрвореди у реконструисаним и осталим улицама 3.500.000,00 дин. 
        -формирање цветних површина 1.388.600,00 дин. 
        -озелењавање нас.“Кључ”, ”Плажа”, “Котлујевац”, 
         ”Авној” и “Влачић” 654.540,00 дин. 
        -формирање нових јавних површина на подручју 
          града 12.285.000,00 дин. 
        -формирање паркова у сеоским месним заједницама 620.000,00 дин. 
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1.4. Рекултивација јаруга (централна градска, Фрушко- 
       горска-Црвене Армије, Бели брег, Шљиварски пут, Парк 
       шума "Краљевица") - I део 2.250.000,00 дин. 
       (извршилац ЈКП "Краљевица") 
 
1.5. Набавка хлоринатора за сеоска насеља са бакте- 
       риолошком неисправношћу воде на подручју Парка 
       природе "Стара планина" (Вратарница и Селачка), 
       у Салашу и Звездану 1.000.000,00 дин. 
       (локална самоуправа) 
 
1.6. Замена азбестно цементних цеви за  
        водоснабдевање у дужини од 1km 1.500.000,00 дин. 
        (извршилац ЈКП”Водовод”)               
 
1.7. Реализација других програма и пројеката  заштите 
       животне средине за чијом се реализацијом укаже  
       потреба (заједнички пројекти са градским и сеоским 
       месним заједницама, школама, НВО организацијама, 
       и сл.)  347.390,00 дин. 
       (локална самоуправа) 
 
2. Израда пројеката и програма : `8.550.000,00 дин. 
 
2.1.Ревизија Плана управљања отпадом на подручју 
      Зајечара - део II 200.000,00 дин. 
2.2.Израда Програма еколошко-економских инструмената  
      интегралне заштите животне средине и управљања при- 
      родним ресурсима и Плана екоремедијације дегра- 
      дираних простора на подручју Зајечара - део II 1.480.000,00 дин. 
2.3.Израда стратешке документације у циљу заштите 
      животне средине од утицаја климатских промена 1.500.000,00 дин. 
2.4.Израда Генералног пројекта прикупљања, 
      одвођења и пречишћавања отпадних вода Зајечара и  
      свих сеоских насеља на територији Зајечара 4.000.000,00 дин. 
2.5.Остали планови, програми и пројекти управљања 
      заштитом и унапређењем животне средине  1.370.000,00 дин. 
 
 
3. Праћење стања животне средине (мониторинг) и            
    извештавање:  3.970.000,00 дин. 
3.1.Контрола квалитета ваздуха на једном мерном  
      Месту 600.000,00 дин. 
3.2.Набавка опреме у циљу обавештавања јавности  
      о резултатима контроле ваздуха из аутоматске  
      мерне станице 100.000,00 дин. 
3.3.Набавка опреме за праћење аерополена 200.000,00 дин. 
3.4.Контрола квалитета површинских вода за купање и  
      рекреацију на 7 мерних места (Црни и Бели Тимок,  
      Рготско и језеро Совинац) 120.000,00 дин. 
3.5.Контрола исправности изворишта подземних вода  
      сеоских насеља 1.150.000,00 дин. 
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3.6.Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ  
       у циљу утврђивања акустичких зона на територији 
       Зајечара  1.000.000,00 дин. 
3.7. Контрола квалитета земљишта у зонама  
       изворишта и поред саобраћајница 200.000,00 дин. 
3.8. Друга мерења у животној средини, по указаној  
       потреби 600.000,00 дин. 
 
 
4. Остале активности  1.250.000,00 дин. 
4.1.Активности на обележавањима значајних датума  
      и догађаја  и учествовање у едукативним семинарима 1.200.000,00 дин. 
4.2.Финансирање набавке стручних часописа и  
       литературе 50.000,00 дин. 
                                                                                                
УКУПНА СРЕДСТВА  = 50.000.000,00 дин. 
  

4. Финансирање, односно суфинансирање наведених активности, вршиће се у 
зависности од прилива средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине на територији града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", бр. 9/10, 12/10 и 16/10), прилива наменски 
уступљених средстава у складу са Законом о заштити животне средине ("Сл. 
гласник РС", бр. 135/04 и 36/09), пренетих средстава из претходне године, односно 
остварених прихода из других извора, у складу са Законом.   

5. У случају да се приходи не остваре у планираном износу, градоначелник Града 
Зајечара ће утврдити приоритетне активности. 

6. Активности из тачке 3. овог Програма извршиће се у складу са важећим законским 
и другим прописима и актима којима је регулисана свака појединачна активност. 

7. Исплату средстава за реализацију активности из овог програма одобрава 
градоначелник града Зајечара или лице које он овласти посебним Уговорима. 

8. Неискоришћена средства из тачке 2. овог програма на крају 2012. године преносе 
се у наредну годину. 

9. Овај Програм објавити у "Службеном листу Града Зајечара". 
 
 

I бр. 400-5 
У Зајечару,16.03.2012. године 
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић, с. р. 
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На основу чл. 4. Одлуке о јавним 
паркиралиштима ("Сл. лист општина", бр. 
26/06, 6/07, 9/07, 6/08 и „Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 3/08, 6/08, 3/10 и 16/10) и 
члана 56. став 1. тачка 8. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
1/08 и 20/09), Градоначелник града 
Зајечара, дана 27. 01. 2012. године, донео 
је 

Р Е Ш Е Њ E 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О 

ОДРЕЂИВАЊУ  ЈАВНИХ  
ПАРКИРАЛИШТА 

У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ 
 
I 

У тачки III Решења о одређивању 
јавних паркиралишта у Граду Зајечару II 
број 347-2 од 22. 03. 2007. године, II број 
347-4 од 07. 05. 2007. године, II број 347-7 
од 15. 06. 2007. године, II број 347-9 од 18. 
12. 2007. године и II број 347-2 од 01.12. 
2010. године, тачка III став 2. мења се, 
допуњује и гласи:  
 

" II зона (жута зона), обухвата следеће 
улице: 
1. Хајдук Вељкова, од Катанићеве до 

Цара Душана, 
2. Панчићева, 
3. Генерала Гамбете, од Црноречке, до 

Предузећа за путеве, 
4. Моравска, од Пане Ђукића, до Војводе 

Путника, 
5. Николе Пашића, од Народне 

Републике до Караџићеве, 
6. Тимочке буне,  
7. Милоша Великог, до улице 

Караџићеве, 
8. Светозара Марковића, од Призренске 

до Народне Републике, 
9. Кумановска, 
10. Његошева, 

11. 4. Јули, 
12. Мије Станимировића, од Љубе 

Нешића до Генерала Гамбете, 
13. Љубе Нешића, од 4. Јула до Косовске, 
14. Генерала Гамбете до Мије 

Станимировића до Јакшићеве, 
15. Војводе Путника, 
16. Београдска од Генерала Гамбете до 

улаза у Пивару УСП Зајечарско АД 
Зајечар, 

17. Н. Републике, 
18. Јакшићева, до Љубе Нешића. 

 
II 

У тачки IV Решења, назив ЈП 
„Тимочка Крајина“, мења се у ЈКП 
„Зајечарпаркинг“.  

III 
Решење ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
II број 347 - 1  
У Зајечару, 27. 01. 2012. године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Бошко Ничић, с. р.  

   
 
На основу члана 27. став 10. 

Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', 
бр. 72/2011), члана 56. Статута града 
Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", бр. 1/08 и 20/09) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(''Сл. лист града Зајечара'', бр.1/08, 3/08 - 
испр. и 3/10), а у вези Одлуке Скупштине 
града Зајечара о прихватању преноса 
права коришћења непокретности уз 
накнаду (''Сл. лист града Зајечара'', бр. 
15/2011), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној дана 07. 03. 2012. 
године, донело је 
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О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА РАДИ 

ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ 
 

Члан 1. 
 

ДАЈЕ СЕ сагласност на Нацрт 
Уговора о преносу јавне својине, који ће 
се закључити између Републичке 
Дирекције за имовину Републике Србије 
Београд и Града Зајечара, ради преноса 
права јавне својине на непокрености - 
војног комплекса - „Церје'' код Зајечара, 
катастарска парцела бр. 5125 КО 
Градсково, површине 0.15,55 ha, код РГЗ 
Служба за катастар непокретности 
Зајечар. 

Упис права јавне својине извршиће 
се у корист Града Зајечара, са седиштем 
у Зајечару, Трг Ослобођења бр.1, матични 
број 07189923, ПИБ 10175838. 
 

Члан 2. 
 

Пренос права коришћења 
непокретности из члана 1. извршиће се уз 
накнаду која износи 97,66 еура, у 
динарској противвредности на дан уплате 
по средњем курсу НБС, а утврђени износ 
накнаде из претходног става уплатиће 
Град Зајечар у року од 15 дана од дана 
судске овере Уговора. 
 

Члан 3. 
 

Примопредаја непокретности 
извршиће се у року од 30 дана од дана 
уплате износа из члана 2. ове Одлуке, на 
основу Записника о примопредаји који ће 
се сачинити између овлашћених 
представника Републике Србије - 
Министраства одбране и Града Зајечара. 
 

 

Члан 4. 
 

Овлашћује се Градоначелник 
Бошко Ничић, из Зајечара, улица Пана 
Ђукића бр. 2-1/15 ЈМБГ 1809960751016 
бр. лк. 170396 МУП Србије ПУ Зајечар, да 
у име Града Зајечара, закључи Уговор из 
члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
 

Одлуку објавити у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 
 
III бр. 011- 08/2012 
У Зајечару 07. 03. 2012. године  
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с. р.  

 
 

   
 
 
На основу члана 3. став 3. Одлуке 

о давању у закуп пословних просторија 
Града Зајечара (''Сл. лист општина'', бр. 
7/06 и 6/07, ''Сл. лист општине Зајечар'', 
бр. 2/07 и ''Сл. лист града Зајечара'', бр. 
3/08,15/09 и 9/10) и члана 12. став 8. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", бр. 1/08, 
3/08 - испр. и 3/10) и Закључка о 
признавању вредности инвестиционих 
радова III бр. 02-148/11  04. 10. 2011. 
године ("Службени лист града Зајечара", 
бр. 27/2011), Градско веће града Зајечара, 
на седници одржаној 07. 03. 2012. године, 
донело је   
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З А К Љ У Ч А К 
О ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ 
НАКНАДЕ НА ОСНОВУ ВРЕДНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА 
 

Инвеститору СФПР „ЕВА'' Кладово 
признаје се право закупа пословног 
објекта „Старо стрелиште“ у Зајечару, 
улица Станоја Гачића бб, без накнаде 
закупнине, почев од закључења основног 
Уговора о закупу дана 01. 10. 2010. 
године, закључно са 01. 09. 2030. године. 
 

Основ за закуп без накнаде за 
период из претходног става је призната  
вредност изведених инвенстиционих 
радова на објекту од стране инвеститора 
у износу од 1.686.958,28 динара.  
 

Овлашћује се Градоначелник града 
Зајечара да, на основу овог Закључка, са 
инвеститором, као закупцем, закључи 
Анекс уз уговор о закупу, на основу 
сразмерног умањења закупнине и 
утврђене дужине трајања закупа без 
накнаде. 
 

Образложење 
Град Зајечар је, као корисник 

пословног објекта “Старо Стрелиште“ и 
катастарске парцеле бр. 6789 КО Звездан, 
на којој се објекат налази, према листу 
непокретности бр. 1242, након 
спроведеног поступка јавног оглашавања, 
закључио Уговор о закупу са закупцем 
СФПР „ЕВА'' Кладово бр. 361-48/10. 
Висина закупнине уговрена је у износу од 
7.050,00 динара месечно. 

С обзиром да је објекат у моменту 
примопредаје био руиниран и у доста 
лошем стању, да годинама пре тога није 
био у функцији, без струје, воде, пропалог 
кровног покривача и столарије, то је било 
неопходно извршити знатне радове, како 
би се у истом могло почети са 
обављањем делатности. 

На основу сачињеног пројекта 
Бироа за пројектовање и инжињеринг „КС-
2“ Зајечар издато је Одобрење за 
извођење радова на објекту, од стране 
надлежног Одељења Градске управе 
Зајечар, под бројем 351-2596/10 од 30. 09. 
2010. године. 

На основу Налаза и мишљења 
вештака грађевинске и електро струке, са 
листе судских вештака, констатована је 
вредност улагања у објекат и то: 

 
- грађевински радови. .....1.160.841,00 дин 
- водовод и канализација.. 174.599,60 дин 
- електро радови ................351.517,28 дин 
              

Закључком Градског већа града 
Зајечара III бр. 02-148/11 од 04. 10. 2011. 
године призната је инвеститору вредност 
улагања у објекту на укупан износ од  
1.686.958,28 динара. 

Именовани се сагласио са 
признатим износом и предложио да се 
Анексом регулише однос уложених 
средстава са његовом обавезом према 
Граду као закуподавцу, у вези доспелих и 
наредних месечних закупнина. 

       Одредбом члана 3. Одлуке о 
давању у закуп пословних просторија 
Града Зајечара, предвиђено да се 
пословне просторије дају у закуп за 
период од три године са могућношћу 
продужења трајања закупа без јавног 
надметања односно прикупљања понуда 
најдуже до 6 година, а да у случају 
извођења инвестиционих радова на 
реконструкцији, доградњи, санацији или 
адаптацији објекта, дужина трајања 
закупа утврђује се сразмерно вредности 
уложених радова. С обзиром да су радови 
изведени средствима закупца, на основу 
издатог одобрења за извођење радова и 
да је на основу извршеног улагања 
објекат после више година поново у 
функцији, математичким односом 
вредности улагања и почетном 
закупнином добија се право на закуп без 
накаде у трајању од деветнаест година и 
једанаест месеци. 

Из свега наведеног, предлаже се 
Градском већу града Зајечара да донесе 
Закључак као у диспозитиву. 
 
III бр. 02 - 21/12  
У Зајечару, 07. 03. 2012. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с. р. 
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На основу члана 3. став 3. Одлуке 
о давању у закуп пословних просторија 
Града Зајечара (''Сл. лист општина'', бр. 
7/06 и 6/07, ''Сл. лист општине Зајечар'',  
бр. 2/07 и ''Сл. лист града Зајечара'', бр. 
3/08,15/09 и 9/10) и члана 12. став 8. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", бр.1/08, 
3/08 - испр. и 3/10), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 07. 03. 
2012. године, донело је   
 
 

З А К Љ У Ч А К 
О ПРИЗНАВАЊУ ВРЕДНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА 

И ЗАКУПУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БЕЗ 
НАКНАДЕ 

   
Инвеститору Терса Балкан ДОО 

Београд, признаје се вредност изведених  
инвестиционих радова на пословном 
објекту - локал, Трг ослобођења бр. 1 
(бивша Агробанка) у укупном износу од 
624.366,00 динара. 

Инвеститору Терса Балкан ДОО 
Београд признаје се право закупа 
пословног  објекта локала, Трг 
ослобођења бр. 1, без накнаде закупнине, 
на основу признате вредности изведених 
инвенстиционих радова из става 1. 
Закључка, почев  од 16. 09. 2010. године, 
као рока завршетка радова, закључно са 
25. 09. 2011. године. 

Инвеститор је у обавези да од 26. 
09. 2011. године преда просторије 
закуподавцу. 

Овлашћује се Градоначелник града 
Зајечара да, на основу овог Закључка, са 
инвеститором, као закупцем, закључи 
Анекс уз уговор о закупу, на основу 
сразмерног умањења закупнине и 
утврђене дужине трајања закупа без 
накнаде. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Град Зајечар је, као корисник 

пословног објекта након спроведеног 
поступка јавног оглашавања, закључио 
Уговор о закупу са закупцем бр. 351-13/10 
којим је уговорена висина закупнине у 
износу од  43.010,00 динара + ПДВ, 

месечно. 
На основу сачињеног пројекта 

Бироа за пројектовање и инжињеринг „КС-
2“ Зајечар издато је Одобрење за 
извођење радова на инвестиционом 
одржавању постојећег пословног 
простора, од стране надлежног Одељења 
Градске управе Зајечар, под бројем 351-
2521/10 од 14. 07. 2010. године. 

Закупац је, на основу издатог 
Одобрења, закључио Уговор о извођењу 
радова и адаптацији пословног простора, 
дана 15. 07. 2010. године, са извођачем 
Предузеће АРТ ДЕКОР Зајечар. 

На основу налаза и мишљења 
вештака грађевинске струке, Конић 
Бранка из Зајечара, са листе судских 
вештака, констатована је вредност 
улагања у пословни простор и то: 

 
- грађевински радови: .......565.416,00 дин 
- водовод и канализација.....44.550,00 дин  
- електро радови ..................14.400,00 дин  
 
што укупно износи 624.366,00 динара   
 
         Закупац се сагласио са 
признатим износом и предложио да се 
Анексом регулише однос уложених 
средстава са његовом обавезом према 
Граду као закуподавцу, у вези 
доспелих и наредних месечних 
закупнина, а такође је у међувремену 
вратио кључеве пословног простора 
закуподавцу које иначе и није 
фактички користио. 

       Одредбом члана 3. Одлуке о 
давању у закуп пословних просторија 
Града Зајечара, предвиђено да се 
пословне просторије дају у закуп за 
период од три године са могућношћу 
продужења трајања закупа без јавног 
надметања односно прикупљања понуда 
најдуже до 6 година, а да у случају 
извођења инвестиционих радова на 
реконструкцији, доградњи, санацији или 
адаптацији објекта, дужина трајања 
закупа утврђује се сразмерно вредности 
уложених радова. 

  С обзиром да су радови изведени 
средствима закупца, на основу издатог 
одобрења за извођење радова 
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математичким односом вредности 
улагања и почетном закупнином добија се 
право на закуп без накнаде у трајању од 
12 месеци и 9 дана. 

  Како су у просторијама сви радови 
окончани, а да се исте не користе, то је  
ради даљег располагања истим 
неопходно најпре регулисати и писмено 
уредити  међусобне односе са  
инвеститором као претходним закупцем. 

Из свега наведеног, предлаже се 
Градском већу града Зајечара да донесе 
Закључак као у диспозитиву. 
 
 
III бр. 02 - 20/12  
У Зајечару, 07. 03. 2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с. р. 

 
   

 
 
Нa основу члана 100. став 6. 

Закона о заштити животне средине ("Сл. 
гласник РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. 
закон) и члана 12. став 8. Одлуке о 
градском већу Града Зајечара ("Сл. лист 
Града Зајечара", бр. 1/08, 3/08 - испр. и 
3/10), Градско веће Града Зајечара, на 
седници одржаној 14.03.2012. године, 
донело је 

ЗАКЉУЧАК 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 
ФОНДА  ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЗА  2011. ГОДИНУ 
 
 

Усваја се Извештај о коришћењу 
средстава буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине Града 
Зајечара за 2011. годину и упућује 
Министарству животне средине, 
рударства и просторног планирања 
Републике Србије. 

  
Извештај о коришћењу средстава 

буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине Града 
Зајечара за 2011. годину налази се у 
прилогу овог Закључка. 
 

Образложење 
 

Скупштина Града Зајечара је на 
седници одржаној 10.03.2011. године 
донела Програм коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Зајечара за 2011. годину 
(“Службени лист Града Зајечара”, бр. 
7/11), на који је Министарство животне 
средине и просторног планирања 
Републике Србије дало сагласност број 
401-00-02095/2010-01 од 14.12.2010. 
године, у складу са чланом 100. Закона о 
заштити животне средине (“Сл. гласник 
РС”, бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон). 

На основу члана 100. став 6. 
Закона о заштити животне средине (“Сл. 
гласник РС”, бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. 
закон), јединица локалне самоуправе је у 
обавези да достави Извештај о 
коришћењу средстава буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне 
средине Министарству животне средине, 
рударства и просторног планирања 
Републике Србије, најкасније до 31. марта 
текуће године за претходну годину. 

На основу напред наведеног, 
предлаже се Градском већу Града 
Зајечара да усвоји  Извештај о 
коришћењу средстава буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне 
средине Града Зајечара за 2011. годину, 
како би био достављен надлежном 
Министарству, у складу са Законом. 
 
 
III бр. 501-2/12 
У Зајечару, 14.03.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с. р. 

 
 



98 СТРАНА   БРОЈ 6  SLU@BENI LIST 16. МАРТ 2012.  
 

ИЗВЕШТАЈ 
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

БУЏЕТСКОГ ФОНДА  ЗА ЗАШТИТУ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
ЗА  2011. ГОДИНУ 

 
1. Средства буџетског фонда за 

заштиту животне средине Града Зајечара 
у 2011. години остварена су по основу 
накнаде из члана 85. и 87. Закона о 
заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. Закон), 
у укупном износу од 36. 804.096,13 дин. 
 

2. Остварени износ средстава из 
претходне тачке утрошен је према 
Програму  коришћења средстава 
буџетског фонда за заштиту животне 
средине Града Зајечара за 2011. годину 
(“Службени лист Града Зајечара”, бр. 
7/11), на који је Министарство животне 
средине и просторног планирања 
Републике Србије дало сагласност број 
401-00-02095/2010-01 од 14.12.2010. 
године, на следећи начин: 
 
2.1. Заштита Парк шуме "Краљевица" од 
пожара (дефинисање противпо-жарних 
пруга). .................................772.428,70 дин.  
                      
2.2. Заштита и очување биодивер-зитета 
Парк шуме   "Краљевица“ (пошумљавање, 
уклањање корова,  пошумљавање 
пожаришта) .....................2.000.000,00 дин.                            
 
2.3. Реализација других програма и 
пројеката заштите животне средине за 
чијом се реализацијом укаже потреба 
(уређење и одржавање животне средине – 
хигијенизација града) ...18.000.000,00 дин. 
 
2.4. Ревизија Елабората о резервама 
подземних термоминералних вода 
Николичевске бање са додатним 
анализама подземних вода – 
II фаза.................................. 45.000,00 дин. 
 
2.5. Ревизија Плана управљања отпадом 
на подручју Зајечара-I део.145.000,00 дин. 
 
2.6. Контрола квалитета ваздуха на једном 
мерном месту .....................550.000,00 дин. 

 
2.7. Мониторинг алергеног полена у 
ваздуху ...............................600.000,00 дин. 
 
2.8. Контрола квалитета површинских 
вода за купање и  рекреацију на 7 мерних 
места (Црни и Бели Тимок, Рготско и 
језеро Совинац) .................120.000,00 дин. 
 
2.9. Контрола исправности изворишта 
подземних вода сеоских  
насеља  ...........................1.150.000,00 дин. 
 
2.10. Контрола исправности подземних 
вода – чесме.......................116.642,00 дин. 
 
2.11. Стручна обука за мерење и 
детекцију алергеног 
полена ..................................59.163,82 дин. 
 
2.12. Реализација активности у оквиру ак-
ције “Очистимо Србију” .... 803.580,00 дин. 
         
УКУПНО:                 24.361.814,52 дин. 
 
Разлика између остварених прихода и 
плаћених расхода износи  

12.442.281,61 дин.  
 

Одлуком о буџету за 2012. годину, 
планирано је да се пренесу средства у 
износу од 5.700.000,00 дин. Међутим, 
пошто је на дан 31.12.2011. године остало 
неутрошених средстава у износу од 
12.442.281,61 дин., ребалансом ће се 
извршити поменуто усклађивање. 
 
 
Шеф Службе за заштиту животне средине 
Јасмина Стевић Јовић, дипл.инж.тех., с. р. 

 
 

Начелник Одељења за финансијe  
Данијела Милетић, дипл.ецц., с. р.     

 
 

Начелник Одељења за урбанизам 
грађевинске и комунално стамбене 

послове 
Веселинка Живановић, дипл.правник, с. р. 
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ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР 
 

објављује 
 

ОГЛАС 
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ 

ПРОСТОРИЈА 
ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ 

 
 

Пословне просторије се налазе: 
 

- ул. Љубе Нешића бр. 59, 
- пословни објекат укупне површине 

до 183 м2,  
- по почетној цени од 76.612,00 

динара.  
 

Пословне просторије се дају на 
период од 3 године, са могућношћу 
продужења најдуже до 6 година. 

 
 

Пријаве за учешће на јавном 
надметању подносе се Градском услужно-
информативном центру са решењем о 
регистрованој делатности и доказу о 
уплаћеном депозиту (почетна цена) на 
Депозитни рачун града Зајечара бр. 840-
602804-87 до 26. 03. 2012. године. 

 
Јавно надметање биће одржано у 

среду 28. 03. 2012. године у малој сали 
Градске управе Зајечар са почетком у 
12,00 часова. 

Право учешћа имају предузетници 
и правна лица, осим оних који имају 
неизмирене финансијске обавезе 
према локалној самоуправи. 
 

Све ближе информације могу се 
добити на телефон 421-199 локали 226 и 
231. 
 
 

И С П Р А В К А 
 

  
При сравњивању са изворним 

текстом утврђено је да се, у Правилнику о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних, именованих и 
постављених лица објављеном у 
''Службеном листу града Зајечара'' број 
5/12, поткрала грешка, па се даје 
 
 
 

 
ИСПРАВКА 

 
 У члану 2. став 1. тачка 4. 
Правилника о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата изабраних, именованих и 
постављених лица, уместо текста:  
 ''- 7,20 за члана Градског већа на 
сталном раду.'', треба да стоји следећи 
текст:  
 ''- 6,60 за члана Градског већа на 
сталном раду.''.   
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