
На основу члана 7. и члана 36. став 1. Закона о превозу 
у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, број 46/95, 66/01, 
61/0, 91/05 и 62/06) и члана 14. став 1. тачка 14. Статута гра-
да Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03.2011. године, донела је

 
ОДЛУКУ 

      О АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТО-
РИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се ближи услови за обављање, 
организацију и начин обављања ауто-такси превоза путника 
на територији града Зајечара.

Члан 2.

Ауто-такси превоз путника (у даљем тексту: такси 
превоз) је вид јавног превоза  путника на територији града 
Зајечара.

Такси превоз је вид ванлинијског превоза за који 
путник утврђује релацију и за то плаћа износ који покаже 
таксиметар.

Такси превоз се обавља возилом које је намењено и 
погодно за такси превоз, ако испуњава услове прописане 
законом и овом Одлуком.

Члан 3.

Такси превоз могу обављати предузетници и правна 
лица регистрована за обављање ове врсте делатности (у 
даљем тексту: превозници), у складу са законом и овом  
Одлуком.

Члан 4.

Такси возач је физичко лице које обавља такси 
превоз, као предузетник, односно као лице запослено код 
предузетника или правног лица, у смислу закона и одреда-
ба ове Одлуке.

Члан 5.

Град Зајечар доноси годишњи Програм потреба за так-
си превозом, у складу са саобраћајно-техничким условима, 
којим се одређују: локације такси стајалишта, број места на 
такси стајалиштима и број такси возила, оптималан да за-
довољи потребе за такси превозом  путника на територији 
града Зајечара.

Програм из става 1. доноси Градоначелник града 
Зајечара, крајем текуће године за наредну годину, на 
предлог Одељења за  друштвене делатности Градске 
управе Зајечар (у даљем тексту: надлежно Oдељење), у 
сарадњи са  стручном службом Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове и Одељењем 
за инспекцијске послове Градске управе Зајечар (у даљем 
тексту: инспектор за саобраћај). 

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

 А) ПРЕДУЗЕТНИК

Члан 6.

Физичко лице може обављати такси превоз као 
преду зетник ако, поред осталих услова прописаних зако-
ном, испуњава и следеће услове:

1. да је предузетник регистрован за обављање такси 
превоза у складу са законом и овом Одлуком;

2. да има важећу возачку дозволу за управљање 
моторним возилом „Б“ категорије, најмање две године и  
важеће лекарско уверење;

3. да је власник или да има уговор о лизингу пут-
ничког аутомобила за обављање такси превоза  (у даљем 
тексту: такси возило);

4. да му правоснажном судском одлуком није за-
брањено обављање делатности ауто-такси превоза, однос-
но да му правоснажним решењем о прекршају није изречена 
заштитна мера забране обављања ауто-такси превоза, или 
забрана управљања возилима „Б“ категорије;

5. да поседује полису за осигурање путника од пос-
ледица несрећног случаја у  јавном превозу;

6. да му је издато одобрење за обављање такси 
превоза од надлежног Одељења.

Предузетник може обављати такси превоз само једним 
возилом којим лично управља, или са више возила и запос-
леним такси возачима. 

Ако је такси возач запослено лице код предузетника 
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мора да испуњава услове из става 1. тачке 2. и 4. овог члана 
и да има закључен Уговор о раду са послодавцем.

 
 Б) ПРАВНО ЛИЦЕ

Члан 7.

Правно лице може обављати такси превоз ако, поред 
осталих услова прописаних законом,  испуњава и следеће 
услове:

1. да је регистровано  за обављање делатности такси 
превоза, у складу са законом и овом Одлуком;

2. да му правоснажном судском одлуком није забрањено 
обављање  делатности ауто-такси превоза, или да му 
правоснажним решењем о прекршају није изречена 
заштитна мера забране обављања ауто-такси прево-
за;

3. да је власник или да има уговор о лизингу путничког 
аутомобила за обављање такси превоза  (у даљем 
тексту: такси возило);

4. да поседује полису за осигурање путника од последи-
ца несрећног случаја у  јавном превозу;

5.да му је издато одобрење за обављање такси превоза 
од надлежног Одељења.
 Такси возач запослен  код правног лица мора да 

испуњава услове из члана 6. став 1. тачка 2. и 4.  ове Од-
луке и да има закључен Уговор о раду са послодавцем.      

 
 В) ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 8.

Такси превоз путника обавља се фабрички про-
из веденим путничким аутомобилом који има највише пет 
седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо 
врата и који, поред услова прописаних законом, мора да 
испуњава и следеће услове: 

1.  да је регистровано,
2.  да је технички исправно;
3. да има дигитални таксиметар који је технички испра-

ван, баждарен, пломбиран и постављен тако да износ који 
откуцава буде видљив за путника;

4. да има у возилу ценовник услуга који је оверен од  
надлежног Одељења, као  и назив ауто-такси превозника,  
тако да буду видљиви за  путника; 

5.  да на  крову возила има  светлећу  ознаку  једин -
ственог облика и боје која  садржи:  ћирилични натпис 
„ЗАЈЕЧАР“, латинични натпис „TAXI“, број кровне ознаке, 
грб града Зајечара и ћирилични натпис „ГРАД ЗАЈЕЧАР“,  
синхронизовану  тако  да се  светло на кровној ознаци 
искључује, када  је укључен таксиметар;

6.  да има ватрогасни апарат, са важећом потврдом о 
контроли и исправности 

7.  да рекламне поруке и налепнице (ако их има) не 
буду на стакленим  површинама на предњој и задњој страни 
возила;

8.  да  је споља и изнутра чисто и без физичких недос-
татака. 

Члан 9.

Одељење надлежно за инспекцијске послове - 
инспектор за саобраћај проверава испуњеност услова за 
такси возило прописаних законом и чланом 8. став 1. тачке 
1-3. и 6-8. ове Одлуке, о чему доноси решење.

Испуњеност услова инспектор за саобраћај утврђује 
прегледом возила и увидом у потребну документацију: 
важећу саобраћајно техничку документацију, полису о оси-
гурању путника  од последица несретног случаја у јавном 
превозу и др.

Решење  инспектора за саобраћај из става 1. овог 
члана издаје се са роком важења од једне године.

Члан 10.

Превозник је дужан да инспекцијски преглед из 
претходног члана Одлуке обави у следећим случајевима:

-  пре подношења захтева за обављање делатности 
такси превоза на територији града Зајечара, 

- пре истека рока важења решења о обављању такси 
превоза и решења инспектора за саобраћај о прегледу так-
си возила, најкасније 15 дана пре истека њихове важности,

-  пре подношења захтева за измену издатог одобрења 
о обављању такси превоза,  због промене возила или регис-
тарских ознака возила којима обавља такси превоз;

- по налогу овлашћеног лица.

III - А) ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 11.

Превозник је дужан да прибави одобрење за обављање 
делатности такси превоза од Градске управе Зајечар, у 
складу са условима из ове Одлуке.

Захтев за издавање одобрења из претходног става 
са потребним доказима, превозници подносе надлежном 
Одељењу.

 
Члан 12. 

      
Решење о одобравању обављања такси превоза из-

даће се ако:
- превозник испуњава све услове прописане законом и 
чланом 6., 7. и 8. тачке 1-3. и 6-8. ове Одлуке (услови 
за предузетника, правно лице и возило),

- постоји слободно такси место на такси стајалиштима, 
сходно Програму из члана 5. ове Одлуке.
Надлежно Одељење, на основу  доказа о испуњавању 

услова из закона и  ове Одлуке, доноси решење о одо-
бравању обављања такси превоза, о чему води посебну 
евиденцију.

Решење из претходног става издаје се са роком 
важења од годину дана, са могућношћу продужења, или са 
краћим роком у случају промене статуса превозника, однос-
но  возила којима се обавља такси превоз, која настане пре 
истека овог рока.

Пре издавања решења из става 1. овог члана, превоз-
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ник је дужан да достави доказ о измиреним обавезама по 
основу локалне комуналне таксе за коришћење обележених 
такси места на такси стајалиштима за свако такси возило, 
у годишњем износу, према Одлуци о локалним комуналним 
таксама, коју обрачунава надлежно Одељење. 

Члан 13.

Ради продужења важности решења о одобрењу за 
обављање такси превоза, превозник је дужан да најкасније 
15 дана пре истека важности одобрења, поднесе надлежном 
Одељењу захтев за продужење одобрења, уз који је дужан 
да достави:

- извод из Агенције за привредне регистре који није ста-
рији од месец дана,

- важеће решење саобраћајног инспектора о испуњенос-
ти услова за такси возило,  

- фотокопију важеће саобраћајне дозволе за возило и 
важеће полисе за осигурање путника од последица 
несрећног случаја у  јавном превозу,

- одговарајуће доказе, ако је код превозника настала 
било која промена од утицаја на испуњење законских 
услова за обављање такси превоза, или услова пропи-
саних одредбама члана  6. ,7. и 8. ове Одлуке (услови 
за предузетника, правно лице и такси возило).
На основу приложених доказа, ако постоји слободно 

такси место на такси стајалиштима према Програму из 
члана 5. ове Одлуке, надлежно Одељење издаје решење 
о продужењу важности одобрења из става 1. овог члана, са 
роком важења од годину дана. Пре издавања овог решења, 
превозник је дужан да достави доказ о измиреним обавеза-
ма по основу локалне комуналне таксе из става 4. претход-
ног члана ове Одлуке. 

III - Б) ТАКСИ ДОЗВОЛА И КРОВНА ОЗНАКА

Члан 14.

Такси дозвола је исправа за такси возача, коју је 
превозник  дужан да прибави за све такси возаче који 
обављају превоз возилима за које је издато одговарајуће 
одобрење.

Такси возач је дужан да такси дозволу видно истакне у 
такси возилу и да је покаже на захтев овлашћеног лица. 

Такси дозвола садржи:
-  лични број и фотографију такси возача,
-  име и презиме такси возача,
-  статус такси возача (предузетник или запослени),
-  пословно име и адресу превозника, 
-  све бројеве кровних ознака које су издате прево зни-

ку,
-  матични број превозника,
-  датум издавања.  
Такси дозвола престаје да важи када превозник 

поднесе пријаву о престанку, односно привременом преки-
ду обављања такси превоза, дужем од месец дана, или 
када такси возач изгуби статус запосленог код превозника. 

Члан 15.
 
Превозници којима је одобрено обављање такси 

превоза, дужни су да прибаве кровну ознаку за сва такси 
возила којима обављају такси превоз, према издатом одо-
брењу.

Надлежно Одељење издаје одговарајућу кровну оз-
наку на захтев превозника, уз накнаду коју утврђује Градо-
начелник града Зајечара, посебним решењем.

Изглед кровне ознаке из чл. 8. став 1. тачка 5. ове 
Одлуке, начин замене издатих кровних ознака због промене 
њиховог изгледа, одређује Градоначелник града Зајечара, 
посебним решењем.

  
Члан 16. 

 
Превозник не може обављати такси превоз, за период 

за који је пријавио мировање односно привремени прекид 
обављања делатности код Агенције за привредне регис-
тре. 

Превозник је обавезан да надлежном Одељењу, 
најкасније у року од осам дана од дана наступања промене 
пријави:

- сваку промену података из важећег одобрења и такси 
дозволе,

- све чињенице и доказе које се односе на престанак, 
односно привремени прекид обављања делатности, 
дужи од месец дана.
Превозник је дужан да у року из претходног става:

- врати такси дозволу за такси возача коме је престао 
статус запосленог, 

- врати кровну ознаку и такси дозволу за сва возила и 
све возаче, када код Агенције за привредне регистре 
поднесе пријаву о престанку, односно привременом 
прекиду обављања такси превоза, дужем од месец 
дана.

IV- ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ 
ПРЕВОЗА

Члан 17.

Такси возач је дужан да такси превоз започне:
- са такси стајалишта и
- на позив путника.

      
Члан 18.

Такси стајалиште, у смислу ове Одлуке,  је одређено 
и уређено место на јавној површини,  намењено за заус-
тављање и паркирање такси возила .  

Такси стајалиште се обележава хоризонталном и вер-
тикалном саобраћајном сигнализацијом.

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава 
се простор за стајање возила, а на почетку и на крају стаја-
лишта, истом бојом,  уписује се ознака :“TAXI“.

Такси стајалиште обележава се вертикалним сао-
браћајним знаком. 
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Такси стајалиште уређује  и о његовом одржавању се 
стара  ЈП  „Дирекција за изградњу „ Зајечар.

За коришћење такси места на такси стајалиштима 
превозник плаћа  локалну комуналну таксу на годишњем 
нивоу за свако такси возило, према Одлуци о локалним 
комуналним таксама.  

Члан 19.

Такси возачи су дужни да такси возила постављају 
на такси стајалишту према реду доласка, у границама 
обележених места. 

Такси возач је дужан да буде у свом возилу или у 
непосредној близини возила за  време док се оно налази на 
такси стајалишту.

         
Члан 20.

Такси возач може примити путника на превоз ван 
стајалишта, на местима где није забрањено заустављање 
и паркирање, само ако га путник заустави.

       
Члан 21.                                                 

 Такси возач не сме стајати такси возилом изван стаја-
лишта из члана 18. ове Одлуке и на стајалиштима одређеним 
за јавни превоз путника (аутобуским стајалиштима).

Члан 22.

Такси возач је дужан да у возило прими сваког путника 
у границама расположивих седишта, као и лични пртљаг 
путника према величини простора за пртљаг и носивости 
такси возила.

Такси возач није дужан да у такси возило прими лица 
под утицајем алкохола и опојних дрога, лица оболела од 
заразних болести, као и  лични пртљаг путника којим би се 
испрљало, загадило или оштетило такси возило.

Такси возач не сме да прими у такси возило децу испод  
шест година старости без пратиоца.

Члан 23.

Такси превоз започиње уласком путника у возило, од-
носно прихватањем радио - телефонског позива путника.

Такси возач је дужан да, по уласку путника у возило, 
укључи таксиметар.

За време превоза путника, светло на кровној ознаци  
мора бити искључено.

Члан 24.

Такси возач је обавезан да за време такси превоза 
буде пристојан и уредан, кao и дa нe пуши у возилу за време 
вожње.

Такси возач је дужан да такси превоз обави путем 
који одреди путник, односно најкраћим путем до места 
опредељења путника, у складу са важећим режимом сао-

браћаја.

Члан 25.  

У возилу којим се обавља такси превоз,  превоз-
ник мора да има, а такси возач је у обавези да на захтев 
службеног лица покаже, важећа документа неопходна за 
обављање такси превоза и то: 

1. Рeшeњe Агенције за привредне регистре да је превоз-
ник регистрован за обављање такси превоза;

2. Решење о одобрењу за обављање такси превоза, 
односно решење о продужењу важења издатог одо-
брења;

3. Рeшeњe инспектора за саобраћај o инспекцијском 
прегледу такси  возила;

4. Такси дозволу за такси возача; 
5. Полису осигурања путника и пртљага од последица 
несрећног случаја у јавном превозу; 

6. Доказ о измиреним обавезама по основу локалне ко-
муналне таксе  за коришћење обележених такси места 
на такси стајалишту, у годишњем   износу, за сва  вози-
ла,према Одлуци о локалним комуналним таксама;

7. Ценовник услуга, оверен у надлежном Одељењу.

Члан 26.
  
Накнаду за обављање такси превоза утврђује превоз-

ник ценовником услуга,  који је дужан да овери у надлежном 
Одељењу и истакне у такси возилу, на видном месту.

Такси возач  је дужан да накнаду за обављени 
превоз наплати у износу који покаже таксиметар на месту 
опредељења путника, као и да на захтев путника изда рачун 
о извршеној услузи.

У накнаду за обављање такси превоза урачунава се и 
превоз пртљага путника.

Члан 27.

Ако више путника истовремено користи такси превоз 
до истог места опредељења, накнаду за обављање такси 
превоза плаћају сви путници у једнаким деловима, према 
износу који покаже таксиметар.

Члан 28.

У току такси превоза до места опредељења путника, 
такси возач може примити друге путнике, само уз саглас-
ност путника који је започео коришћење такси превоза.

Ако путник који је примљен у току такси превоза на-
ставља коришћење превоза и после места опредељења 
путника који је започео коришћење такси превоза, наставак 
вожње се сматра започињањем коришћења такси превоза.

Члан 29. 

У случају када не може да изврши започети такси 
превоз због квара на возилу или прекида саобраћаја, такси 



10. МАРТ 2011. SLU@BENI LIST БРОЈ 7 СТРАНА 5
возачу припада као накнада, износ који у моменту прекида 
такси превоза покаже таксиметар, умањен за цену старта.

У случају из претходног става, такси возач је у обавези 
да путнику обезбеди  превоз до места опре-дељења другим 
такси возилом.

 
Члан 30.

Када се такси возило користи за сопствене потребе, 
превозник је дужан да уклони са возила кровну ознаку 
„ТАXI“, али кровна ознака мора да се налази у  возилу, тако 
да не буде на видном месту, као и да је возач покаже на 
захтев овлашћеног лица.

У случају из претходног става, такси возач не сме да 
поставља такси возило  на стајалишту из члана 18. ове 
Одлуке. 

Члан 31.

Такси возач не може превозити већи број путника од 
броја регистрованих седишта у возилу, нити може накнадно 
да уграђује већи број седишта од регистрованих.

  
V - НАДЗОР

Члан 32.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке врши 
Одељење за инспекцијске послове - инспектор за саобраћај 
и Одељење комуналне полиције Градске управе Зајечар - 
комунални полицајац. 

Члан 33.

Превозник је дужан да овлашћеним лицима из 
претходног члана Одлуке, омогући неометано вршење 
контроле, стави на увид сва потребна документа, да у року 
који овлашћено лице одреди достави потребне податке и 
да поступи по налогу инспектора за саобраћај и комуналног 
полицајца.

Члан 34.
 
Инспектор за саобраћај и комунални полицајац 

овлашћен је да, ради контроле такси превоза, зауставља 
такси возила на путу.

Заустављање возила из претходног става врши се ис-
тицањем знака на коме је уписано  „СТОП - ИНСПЕКЦИЈА“ 
и  „СТОП - КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА“.

Такси возач је дужан да заустави возило, на знак 
овлашћеног лица.

VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 Члан 35.

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара каз-
ниће се за прекршај правно лице ако:

1. поступи супротно члану 7. став 1. тачка 1. Одлуке; 
2. такси превоз обавља возилом које не испуњава ус-
лове из члана 2. став 3.  и члана 8. став 1. тачка 1. - 6. 
Одлуке;

3. не поступи у складу са чланом 10. Одлуке;
4. поступи супротно члану 11. став 1. Одлуке;
5. не поступи у складу са чланом 13. Одлуке; 
6. не поступи  у складу са чланом 14. став 1. Одлуке;
7. обавља такси превоз супротно члану 15. став 1. Од-
луке;

8. поступи супротно члану 16. Одлуке;
9.  такси возач поступи супротно члану 19. став 1. Од-
луке; 

10. такси возач поступи супротно забрани из члана 21. 
Одлуке;

11. такси возач не поступи у складу са чланом 22. Од-
луке;

12. такси возач поступи супротно члану члану 23. став 
2. Одлуке; 

13. поступи супротно члану члану 23. став 3. Одлуке; 
14. поступи супротно члану 25. Одлуке; 
15. не поступи у складу са чланом 26. став 1. Одлуке;
16. поступи супротно члану 30. Одлуке;
17. поступи супротно члану 31. Одлуке;
18. поступи супротно члану 33. Одлуке;
19. поступи супротно члану 34. став 3.  Одлуке;
20. не поступи у складу са чл. 40. став 1. Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу, новчаном казном од 2.500  до 
75.000 динара.

Члан 36.

Новчаном казном од 50.000 до 800.000 динара казниће 
се за прекршај правно лице ако:

1. такси превоз обавља возилом које не испуњава услове 
из члана 8. став 1. тачка 7. и 8. Одлуке;     

2. не поступи у складу са чланом 8. став 2. Одлуке,
3. такси возач поступи супротно члану14. став 2. Од-
луке;

4. такси возач поступи супротно члану 17. Одлуке;
5. такси возач поступи супротно члану 19. став 2. Од-
луке;

6. такси возач не обавља такси превоз сходно члану 24. 
Одлуке;

7. такси возач не поступи у складу са чланом 26. став 2. 
Одлуке;

8. такси возач не поступи у складу са чланом 28. став 1. 
Одлуке;

9. такси возач не поступи у складу са чланом 29. став 2. 
Одлуке;
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одго-

ворно лице у правном лицу, новчаном казном од 2.500 до 
70.000 динара.

За прекршаје из члана 35. став 1.  тачке: 9, 10, 11, 12, 
16, 17. и 19.  и  члана 36. став 1. тачке: 3, 4 , 5, 6, 7, 8. и 9. ове 
Одлуке, новчаном казном у износу од 2.500 до 70.000 дина-
ра,  казниће се такси возач запослен  код правног лица.
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Члан 37.

Новчаном казном од 5.000  до  250.000 динара казниће 
се за прекршај предузетник ако: 

1.  поступи супротно члану 6. Одлуке; 
2.  такси превоз обавља возилом које не испуњава ус-
лове из чл. 8.  Одлуке;

3.  не поступи у складу са чланом  10. Одлуке;
4 . не поступи у складу са чланом 11. Одлуке;
 5.  не поступи у складу са чланом члан 13. став 1. Од-
луке;

 6.  не поступи  у складу са чланом 14. Одлуке став 1. 
Одлуке;.;

7. такси возач не поступи  у складу са чланом 14. став  
2. Одлуке;

8. не поступи у складу са чланом 15. Одлуке став 1. Од-
луке;

 9.  поступи супротно члану 16. Одлуке;
10. такси возач  поступи супротно члану 17. Одлуке;
11. такси возач поступи супротно члану 19. Одлуке;
12. такси возач поступи супротно члану 21. Одлуке;
13. такси возач не обавља такси превоз сходно члану 22. 
Одлуке;

14. такси возач не поступи у складу са чланом 23. став 
2. Одлуке;

15. не поступи у складу са чланом 23. став 3. Одлуке; 
16. такси возач поступи супротно члану 24. Одлуке; 
17. поступи супротно члану 25. Одлуке; 
18. не поступи у складу са чланом 26.  став 1. Одлуке;
19.  такси возач не поступи у складу са чланом 26.  став 

2. Одлуке;
20. поступи супротно члану 28 став 1. Одлуке; 
21. такси возач не поступи у складу са чланом 29. став 

2. Одлуке;
22. такси возач не поступи у складу са чланом 30. Од-
луке;

23. такси возач поступи супротно члану 31. Одлуке;
24. не поступи у складу са чланом 33. Одлуке;
25. такси возач не поступи у складу са чланом 34. став   

3. Одлуке;
26. не поступи у складу са чл. 40. став 1. Одлуке.
Новчаном казном у износу од  2.500 до 70.000 динара, 

за прекршаје из става 1. тачке: 7, 10, 11, 12, 13, 14,  16, 17, 
19,  20, 21, 23 и 25. овог члана Одлуке, казниће се такси 
возач запослен код предузетника. 

Члан 38.

За прекршаје из члана 35. став 1. тачке:  9, 10, 12,14 и 
16. ,  члана 36. став 1. тачке  3. и 5. и члана 37. став 1. тачке: 
7, 11 и 17. ове Одлуке може се казнити на лицу места такси 
возач,  новчаном казном у износу од 2.500 динара.

Члан 39.

Против лица које обавља такси превоз, а није регис-
тровано за обављање ове делатности код Агенције за 
привредне регистре и нема одобрење за обављање такси 

превоза од надлежног Одељења Градске управе Зајечар, 
покренуће се прекршајни поступак у складу са одредбама 
Закона о превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник РС”, 
број 46/95, 66/01, 61/0, 91/05 и 62/06) и одредбама прописа-
ним овом Одлуком.

VII - ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40.

Превозник коме је решењем надлежног Одељења 
одобрено обављање такси превоза у складу са Одлуком о 
ауто-такси превозу путника на територији града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, бр. 22/09), дужан је да ус-
клади своје пословање са одредбама ове Одлуке у року од 
30 дана од дана ступања на снагу Одлуке, као и да прибави 
одобрење за обављање такси превоза у складу са овом Од-
луком, најкасније до дана престанка рока важења издатог 
одобрења за обављање такси превоза.

Започети поступци по захтевима за издавање 
одобрења за обављање такси превоза, такси дозвола и 
кровних ознака, наставиће се у складу са одредбама ове 
Одлуке.

Члан 41.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији града 
Зајечара „Службени лист града Зајечара“, бр. 22/09 и бр. 
3/10-друга Одлука.

Члан 42.

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

I Бр. 011-7 
У Зајечару,  10.03. 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                               

                   ПРЕДСЕДНИК 
           Иван Јоковић с. р.

                                                                    
На основу члана 104. став 1. Закона о туризму („Сл. 

гласник РС“ број 36/09), члана 19. став 1. Закона о финан-
сирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/06), 
члана 19. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број 129/07) и члана 14. став 1. тачка 24. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 
године,  донeла је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ



10. МАРТ 2011. SLU@BENI LIST БРОЈ 7 СТРАНА 7
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан  1.

Овом Одлуком утврђује се висина боравишне таксе 
на територији града Зајечара и прописују услови плаћања, 
ослобођења, олакшице и начин плаћања ове таксе.

Члан 2.

Обвезник боравишне таксе је лице које нема пребива-
лиште на територији града Зајечара и страни држављанин, 
који користи услуге смештаја у угоститељским објектима за 
смештај на  територији града Зајечара.

Угоститељским објектом из става 1. сматра се: 
хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 
преноћиште, одмаралиште, категорисане куће, апартмани 
и собе физичких лица која пружају услуге смештаја по уго-
вору и други објекти у којима се  пружају услуге смештаја, у 
складу са Законом.

Члан 3.

Боравишну такса плаћају лица из члана 1. ове Одлуке,  
за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај 
изван свог пребивалишта, до 30 дана.

 
Члан 4.

Боравишна такса плаћа се у дневном износу од 70,00 
динара. 

Боравишна такса не може се наплатити у износу већем 
или мањем од прописаног.

Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају:
1)  деца до седам година старости; 
2) лица упућена на бањско и климатско лечење, однос-

но специјализовану рехабилитацију, од стране  надлежне 
лекарске комисије;

3) особе са инвалидитетом са телесним оштећењем 
од најмање 70%, војни инвалиди од прве до пете групе, 
цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа 
лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и 
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, 
церебралне и дечје парализе и мултипле склерозе, особе 
ометене у развоју, као и пратилац наведених особа;

4) ученици и студенти који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења спортско 
рекреативних и других активности по програму министар-
ства надлежног за послове просвете, студенти који орга-
низовано бораве у угоститељском објекту за смештај ради 
извођења обавезне наставе у складу са наставним планом 
образовне установе, као и учесници републичких и регио-
налних такмичења у знању и вештинама;

5) страни држављани који су по међународним 
конвенцијама и споразумима 

ослобођени  плаћања таксе; 
6)  лица која непрекидно бораве у објекту за смештај 

дуже од 30 дана.
Боравишну таксу  умањену за 50% плаћају лица од 7 

до 15 година старости.
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну 

таксу ако поднесу доказ о испуњавању услова утврђених у 
ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе односно 
образовне установе, упут лекарске комисије и друго).

 
Члан 6. 

Наплату боравишне таксе врше правна лица и 
предузетници који пружају услуге смештаја, као и привредни 
субјекти преко којих физичка лица пружају услуге смештаја, 
на основу уговора, у случајевима утврђеним Законом о ту-
ризму (у даљем тексту: давалац смештаја).

Физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја 
издаје кућу, апартман и собу преко локалне туристичке 
организације, туристичке агенције или другог привредног 
субјекта на основу уговора, који је у обавези да закључи 
и достави надлежном Одељењу  Градске управе Зајечар,  
ради евидентирања. 

Давалац смештаја из става 1. овог члана, наплаћује 
боравишну таксу истовремено са наплатом услуге.

Члан 7.

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, 
дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене бора-
вишне таксе.

Члан 8. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услуге 
смештаја посебно искаже износ боравишне таксе, а  у 
случевима из члана 5. став 1. и став 2. ове Одлуке да 
наведе основ  ослобађања од плаћања или умањења изно-
са боравишне таксе.

Члан 9.

 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац 
смештаја уплаћује у року од пет дана по истеку сваких 15 
дана у месецу. 

Члан 10.

Средства боравишне таксе уплаћују се у корист буџета 
града Зајечара и  користе се за  туристичку и информатив-
но-пропагандну промоцију града Зајечара, обезбеђивање 
туристичке сигнализације и рад туристичко-информативних 
центара.

 
Члан  11.

У погледу начина утврђивања боравишне таксе, 
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за  плаћање, 
обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом Одлу-
ком, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује 
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порез на доходак  грађана.

Члан 12.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врше Одељење 
за инспекцијске послове и Одељење комуналне полиције 
Градске управе Зајечар.

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13.

Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара каз-
ниће се за прекршај правно лице које пружа услуге смештаја 
и привредни субјекат преко којег физичко лице пружа услуге 
смештаја, на основу уговора (давалац смештаја) ако: 

1) боравишну таксу наплати у износу већем или мањем 
од прописаног (члан 4. ове Одлуке);     

2) не наплати боравишну таксу истовремено са напла-
том услуге (члан 6. став 3. ове Одлуке);

3) у рачуну посебно не искаже износ боравишне таксе 
или не наведе основ ослобађања од плаћања боравишне 
таксе (члан 8. ове Одлуке);

4) средства од плаћања боравишне таксе не уплати у 
прописаном року (члан 9. ове Одлуке). 

Новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара казниће 
се и одговорно лице у правном лицу које учини прекршај из 
става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара казниће 
се предузетник који учини прекршај из става 1.  овог члана. 

Члан 14. 

Новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара казниће 
се за прекшај физичко лице ако не поступи у складу са 
обавезом из чл. 6. став 2. ове Одлуке.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о утврђивању висине боравишне таксе  („Сл. лист 
општина“ бр. 6/07, „Сл. лист града Зајечара“ бр. 3/08 - др. 
Одлука и 3/10 - др. Одлука).

Члан 16. 

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

I Бр. 011-8
У Зајечару, 10.03. 2011. године
                                                             

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима (“Сл. 
гласник РС” број 51/09), члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” број 129/07) и члана 
39. став 1. тачка 7. Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара” број 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина града Зајеча-
ра, на седници одржаној 10.03.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА РАДА УДРУЖЕЊА 

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се критеријуми, начин и пос-
тупак расподеле средстава  за суфинансирање програма 
рада удружења, за активности које су од јавног интереса за 
град Зајечар. 

Средства за суфинансирање програма  из става 1. ове 
Одлуке одређују се у буџету града Зајечара.

Члан 2.

Право на суфинансирање програма рада из 
средстава предвиђених Одлуком о буџету града Зајеча-
ра имају удружења која су регистрована у складу са 
Законом о удружењима и имају седиште на територији 
града Зајечара, омладинске, хуманитарне и друге орга-
низације, верске заједнице, као и регионална удружења 
(у даљем тексту: корисници), под условом да реализују 
активности од јавног интереса за потребе грађана 
града Зајечара и да њихова делатност није политичке 
природе.

Члан 3.

Под активностима од јавног интереса у смислу ове 
Одлуке, подразумевају се програми из области: културе, 
задовољења потреба младих, социјалне заштите, борачко-
инвалидске заштите, друштвене бриге о деци, заштите лица 
са инвалидитетом,  заштите људских и мањинских права, 
заштите животне средине, као и хуманитарни програми и 
програми из других области у којима се искључиво и непос-
редно следе  јавне потребе. 

Члан 4.

Корисници остварују право на доделу средстава за 
суфинансирање програма  из буџета путем јавног конкурса 
(у даљем тексту: конкурс).

Конкурс се расписује посебно за сваку апропријацију 
утврђену у Одлуци о буџету града Зајечара, са које се 
додељују средства удружењима. 

Члан 5.

Конкурс за расподелу средстава расписује Градско 
веће града Зајечара најмање једанпут годишње.  

Конкурсом се одређује износ средстава за расподелу 
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по областима из члана 3. Одлуке, апропријација са које се 
обезбеђују средства, рок за достављање пројеката или 
програма, документација која се подноси уз пријаву и рок за 
доношење одлуке о додели средстава.

Конкурс се објављује у листу „Тимок“, на локалној 
телевизији, на огласној табли Градске управе Зајечар и на 
званичном сајту града Зајечара. 

Члан 6.

Пројекат или програм којим корисници  конкуришу за 
средства садржи:

1. Назив пројекта (програма),
2. Циљеве пројекта (програма),
3. Опис пројектних, односно програмских  активности,
4. Очекиване резултате пројекта (програма),
5. Начин праћења пројекта  (програма),
6. Буџет пројекта (програма), са назнаком који 

трошкови се обезбеђују из других извора.

Члан 7. 

Уз пројекат или програм, потребна документација за 
конкурисање је: решење о  регистрацији удружења, статут 
удружења, кратак преглед реализованих пројеката, одлука 
управног одбора да се конкурише за суфинансирање про-
грама, завршни рачун удружења за претходну годину, изја-
ва о броју учесника у пројекту и броју директних корисника 
пројекта и рачун удружења. 

   Члан 8.

Пријаве са пројектима и програмима подносе се Коми-
сији за расподелу средстава удружењима (у даљем тексту: 
Комисија), коју именује Градоначелник града Зајечара, 
посебним решењем. 

Комисија из претходног става има  председника 
и четири члана. Председник и чланови Комисије имају 
своје заменике, који их замењују у случају њихове 
спречености. 

Члан 9.

Задатак Комисије је да размотри приспеле пријаве и 
сачини предлог за доделу средстава подносиоцима пријава 
према конкурсу.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће 
разматрати.

Комисија је дужна да, у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријаве на конкурс, изврши избор 
пројеката (програма), сачини Предлог за доделу средстава 
и достави га Градоначелнику.

Стручне и административне послове за потребе Коми-
сије обавља Одељење за друштвене делатности Градске 
управе Зајечар.

Члан 10.

Основни критеријуми за доделу средстава кориснику су:

- да је регистрован у складу са Законом о удружењима,
- да је са успехом реализовао одобрене програме 

из претходних година и да је поднео детаљан извештај о 
њиховој реализацији, са доказима о наменском трошењу 
добијених средстава,

- да је пројекат (програм) усмерен према већем броју 
корисника,

- да предвиђене активности нису већ реализоване,
- да пројекат (програм) може да се претежно реализује 

у текућој години,
- да постоје оправдани разлози за спровођење 

предвиђених активности, 
- да постоји сразмера буџета пројеката (програма) и 

активности садржаних у пројекату (програму).

  Члан 11.

Средства на апропријацијама у буџету, планирана 
Одлуком о буџету града Зајечара за суфинансирање 
програма рада удружења, расподељују се на годишњем 
нивоу по областима и то: за хуманитарне програме  41%, 
за културу 40%, за програме којима се задовољавају 
потребе младих 6%, за борачко-инвалидску заштиту 4%, 
за заштиту животне средине 2%, за програме заштите 
људских права 2%  и за остале програме 5% планираних  
буџетских средстава. 

Удружења могу поднети само један пројекат из једне 
области, а могу конкурисати у више области. 

Члан 12.

Критеријуми за бодовање пројеката (програма) су 
следећи: 

1. Број учесника пројекта (програма)  - на сваких 10 
учесника по 2 поена, а највише 20 поена,

2. Број директних корисника резултата пројекта (програ-
ма) - на сваких 10 корисника 1 поен, а преко 100 корис-
ника 20 поена (уколико се пројектом не може прецизно 
дефинисати број директних корисника, а на несумњив 
начин је учињена вероватном чињеница да ће број 
директних корисника бити већи од 200 - 20 поена),

3. Резултати, који се у односу на град, постижу пројектом 
(програмом): међународни ниво - 20 поена, републички 
ниво - 15 поена, регионални ниво - 10 поена, градски 
ниво - 8 поена и ниво месних заједница - 5 поена, 

4. Тражени износ средстава за суфинансирање 
пројекта (програма) из буџета града Зајечара: за  
износ до 10% - 20 поена,  до 20% - 18 поена,  до 30% 
- 16 поена,  до 40% - 14 поена, до 50% - 12 поена,  до 
60% - 10 поена,  до 70%  - 8 поена,  до 80% - 6 поена, 
до 90% - 4 поена, преко 90% - 2 поена, с тим што 
није дозвољено финансирање пројеката од стране 
града у износу од 100%.

Члан 13.

На основу Предлога Комисије из члана 9. став 3. ове 
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Одлуке, Градоначелник града Зајечара доноси Решење о 
одобравању пројеката (програма) и додели средстава ко-
рисницима.

Уколико се приликом разматрања поднетих  пројеката 
(програма) утврди да постоји више подносилаца који деле 
последње место на листи оних пројеката које је у оквиру 
расположиве квоте могуће суфинансирати, коначну одлуку 
који ће се од тих пројеката (програма) суфинансирати,  до-
носи Градско веће града Зајечара . 

Градско веће може одлучити да се поднети пројекти 
суфинансирају у мањем обиму од предложеног обима 
средстава у буџетима пројекта, у ком случају износ 
умањења средстава мора бити процентуално исти за све 
пројекте. 

Члан 14. 

Додељена средства  преносе се корисницима на 
основу Уговора о реализацији пројекта (програма), који 
закључује Градоначелник са корисником коме је одобрено 
суфинансирање пројекта (програма).

Уговором из става 1. овог члана Одлуке, уређују се 
начин и рокови за реализацију  пројеката (програма) и 
пренос средстава, начин и поступак враћања додељених 
средстава уколико се утврди да се добијена средства не 
користе за реализовање одобреног пројекта (програма), 
као и друга права и обавезе уговорних страна.

Члан 15.

Корисници којима су додељена средства обавезни су 
да у року од 30 дана по истеку рока за реализацију пројекта  
(програма), доставе извештај Градском већу града Зајеча-
ра о реализацији пројекта  (програма), са финансијским 
извештајем.

Уколико корисник не достави извештај из става 1. овог 
члана, губи право да конкурише за расподелу средстава са 
новим пројектима или програмима.

Пројекат, односно програм мора бити реализован у 
текућој буџетској години.

Члан 16.

Контролу коришћења додељених средстава врши 
Одељење за финансије Градске управе Зајечар. Уколико 
Одељење за финансије утврди да се додељена средства 
ненаменски користе или да постоје друге неправилности, 
дужно је да извештај о томе достави Градоначелнику, 
ради доношења Решења о раскиду уговора. 

Раскидом уговора, корисник је у обавези да врати 
целокупан износ додељених средстава, са законском 
затезном каматом од дана трансфера средстава, а 
наредне 3 године не може учествовати по конкурсу за 
расподелу средстава у смислу ове Одлуке. 

Члан 17. 

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

Члан 18. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи 
Одлука о критеријумима, начину и поступку расподеле 
средстава удружењима грађана, верским заједницама 
и другим организацијама („Сл. лист града Зајечара бр. 
1/10).

I бр. 011 - 9
У Зајечару,  10.03. 2011.  године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
              

   ПРЕДСЕДНИК
                 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 01/08 и 20/09), 
члана 5. Статута Сталне конференције градова и општина 
- Савеза градова и општина Србије, а у складу са чланом 
89. Закона о локалној самoуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ ЧЛАНСТВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

У СТАЛНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ ГРАДОВА И 
ОПШТИНА - САВЕЗУ ГРАДОВА И ОПШТИНА СРБИЈЕ

 
Члан 1.

Скупштина града Зајечара потврђује да је Град Зајечар 
члан Сталне конференције градова и општина - Савеза гра-
дова и општина Србије, са седиштем у Београду, Македон-
ска 22. (у даљем тексту: СКГО) 

Члан 2.

Скупштина града Зајечара потврђује да прихвата све 
одредбе Статута СКГО, који је усвојила 38. Скупштина 
СКГО, одржана 7. децембра 2010. године.

Члан 3.
 
Скупштина града Зајечара потврђује да у складу са 

Статутом СКГО, Град Зајечар преузима обавезу: 

- да активно доприноси остваривању циљева СКГО, 
- да учествује, у складу са интересовањем, у активнос-
тима СКГО, 

- да обезбеди да његови представници обављају функ-
цију у органу СКГО на коју је изабран Град Зајечар, 

- да плаћа чланарину СКГО у складу са одлуком 
Скупштине СКГО

- и да обавља друге активности које му повере Скупшти-
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на и Председништво СКГО.

Члан 4.

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

I број: 011 - 10
У Зајечару, 10.03. 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                      

ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић  с. р.

На основу члана 39., став 1., тачка 7., а у вези члана 
62. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 
1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржа-
ној 10.03.2011.године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Одлуци о Градском већу Града Зајечара („Сл. лист 
Града Зајечара“ број: 1/08 и 3/10), члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.

Стручно-техничке, организационе и административне 
послове за потребе Градског већа обавља Одељење за 
послове Градског већа Градске управе Града Зајечара.

Одељењем за послове Градског већа руководи 
секретар Градског већа, кога распоређује начелник Градске 
управе одговарајућим решењем. 

Секретар се стара о законитости правних аката које 
Градско веће доноси или подноси Скупштини града на 
усвајање, стара се о изради записника са седница Већа, и 
врши друге послове које му повере Градско веће или његов 
председник.

Секретар Градског већа дужан је да благовремено 
обавештава надлежна одељења Градске управе о актима 
које треба да припреме за потребе Градског већа.“

Члан 2.
 
Глава VIII Обављање сручних и других послова за 

потребе Градског већа и чланови 20. и 21. бришу се.
Досадашње главе IX и X постају главе VIII и IX, а доса-

дашњи чланови од 22. до 25. постају чланови од 20. до 23.   

Члан 3.
                    
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

„Службеном листу Града Зајечара“.

I бр.011-11
У Зајечару, 10.03.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

                ПРЕДСЕДНИК                           
       Иван Јоковић, ср.

 
На основу члана 11. став 2. тачка 3. и члана 18. Закона 

о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04, 
36/09 и 36/09 - др. Закон), Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/07), члана 39. Статута 
Града Зајечара (‘’Службени лист Града Зајечара’’, бр. 1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О СТАВЉАЊУ СПОМЕН ПАРК 
ШУМЕ „КРАЉЕВИЦА“ ПОД ЗАШТИТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

КАО ПРИРОДНОГ ДОБРА
 

Члан 1.

У Одлуци о стављању Спомен парк шуме „Краљеви-
ца“ под заштиту града Зајечара као природног добра 
(„Службени лист општина“, бр.7/06) у члану 5. речи: „Јавно 
предузеће „Тимочка Крајина“ Зајечар“ замењују се речима: 
„Јавно комунално предузеће „Краљевица“ Зајечар“. 

Члан 2.
                                                 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у  ‘’Службеном листу града Зајечара’’. 

I бр. 011 - 12
У Зајечару,10.03.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                           

            ПРЕДСЕДНИК
           Иван Јоковић с. р.

 На основу члана 11. став 2. тачка 3. и члана 18. Закона 
о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04, 
36/09 и 36/09 - др. Закон), Закона о локалној самоуправи 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/07), члана 39. Статута 
Града Зајечара (‘’Службени лист Града Зајечара’’, бр. 1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
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10.03.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О РЕЖИМУ 
ЗАШТИТЕ СПОМЕН ПАРК ШУМЕ „КРАЉЕВИЦА“ 

Члан 1.

У Одлуци о режиму заштите  Спомен парк шуме 
„Краљевица“ („Службени лист општина“, бр.7/06), у члану 4. 
речи: „Јавно предузеће „Тимочка Крајина“ Зајечар“ замењују 
се речима: „Јавно комунално предузеће „Краљевица“ 
Зајечар“. 

Члан 2.

У члану 5. став 1. речи: „Јавно предузеће „Тимочка 
Крајина“ Зајечар“ замењују се речима: „ Јавно комунално 
предузеће „Краљевица“ Зајечар“.

 У члану 5. став 2. додају се алинеје 8. и 9.  које 
гласе:

- обезбеђење довољног броја корпи за смеће;
- одржавање противпожарних пруга и јаруга.

Члан 3.

У члану 6. став 1. речи „Јавно предузеће „Тимочка 
Крајина“ Зајечар“, замењују се речима: „Јавно комунално 
предузеће „Краљевица“ Зајечар“.

Члан 4.

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

 
I бр. 011 - 13
У Зајечару,10.03.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
 

 ПРЕДСЕДНИК
           Иван Јоковић с. р.

На основу члана 2. Закона о комуналним делатности-
ма (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39. Статута 
града Зајечара (‘’Службени лист града Зајечара’’, бр. 1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03. 2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ

Члан 1.

У Одлуци о јавном водоводу (‘’Сл. лист општина’’, бр. 

18/92, 24/93, 32/93, 1/94, 11/94, 9/99, 10/00, 19/02, 15/05 и 
‘’Службени лист града Зајечара’’, бр. 3/08 и 1/10), у члану 
41. став 2., речи: ‘’за одржавање мерног места’’, замењују 
се речима: ‘’за корисничко место’’.              

Члан 2.

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

I број 011 - 2 
У Зајечару, 10.03. 2011. 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 члана 39. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара’’, бр.1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03.2011.године, донела је        

ОДЛУКУ 
 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛИМ ТАКСАМА
 

Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналим таксама (“Сл. лист 
општина“, бр. 5/05, 15/05,1/06, 14/06, 21/06, 26/06, 6/07, 
„Сл. лист општине Зајечар“, бр. 2/07и 6/08, “Сл. лист гра-
да Зајечара“, бр. 3/08, 22/09 и 9/10) у члану 3. после речи: 
„локалне самоуправе“ ставља се тачка, а преостали текст 
брише. 
        

Члан 2.

У  Тарифном броју 1. Одељак “Напомена” мења се и 
гласи: 

“НАПОМЕНА: Ова комунална такса плаћа се, и то:

 1) за мање монтажне објекте за које се 
додељује грађевинско земљиште, од дана закључења Уго-
вора о додели локације за постављање објекта;

- обвезник је у обавези да поднесе пријаву за ко-
ришћење простора на јавним површинама у року од 5 
дана од дана закључења Уговора о додели локације за 
постављање објеката Одељењу за локалну пореску адми-
нистрацију;

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

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

физичка лица/предузетници: порески идентифика-
циони број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње са тачном адресом, делатност; 

- ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе 
пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза ће се утвр-
дити на основу података којима располаже Одељење за 
локалну пореску администрацију,  Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове или путем 
инспекцијског надзора;

- комуналну таксу по овом основу решењем утврђује и 
наплаћује  Одељење за локалну пореску администрацију;

- 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.); 

- до доношења решења о утврђивању локалне кому-
налне таксе, плаћање за текућу годину се врши аконтацио-
но, у висини обавезе за последње тромесечје године која 
претходи години за коју се утврђује такса;  

-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;

- у свему осталом, примењује се Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији.

2) за остала заузећа од дана доношења решења 
о заузећу простора на јавној површини од стране Одељења 
за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове 
Градске управе Зајечар;

- обвезник је у обавези да поднесе пријаву за ко-
ришћење простора на јавним површинама у року од 5 дана 
од дана достављања решења о заузећу простора на јавној 
површини Одељењу за локалну пореску администрацију;

- 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 идентифика-
циони број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње за тачном адресом, делатност; 

- ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе 
пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза ће се утвр-
дити на основу података којима располаже Одељење за 
локалну пореску администрацију, Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове или путем 
инспекцијског надзора;

- комуналну таксу по овом основу решењем утврђује и 
наплаћује  Одељење за локалну пореску администрацију;

- плаћање комуналне таксе се врши месечно, до 15. у 

месецу за претходни месец;
- до доношења решења о утврђивању локалне кому-

налне таксе, обвезник је дужан да плаћа месечни износ 
аконтације у висини која одговара утврђеном месечном 
износу локалне комуналне таксе из претходног периода; 
 

- 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;

- у свему осталом, примењује се Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији.’’

Члан 3. 

У Тарифном броју 4. Одељак  “Напомене”  мења се и 
гласи:

“НАПОМЕНЕ: Локална комунална такса за коришћење 
рекламних паноа плаћа се од дана закључења Уговора о 
додели локације за постављање објекта;

- обвезник је у обавези да поднесе пореску пријаву у 
року од 5 дана од дана закључења Уговора о додели лока-
ције за постављање објеката Одељењу за локалну пореску 
администрацију;

- Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове је дужно да достави закључене Уговоре о 
додели локација Одељењу за локалну пореску администра-
цију 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 идентифика-
циони број, матични број, текући рачун, број личне карте и 
назив радње за тачном адресом, делатност; 

- ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе 
пријаву у предвиђеном року, таксена обавеза ће се утвр-
дити на основу података којима располаже Одељење за 
локалну пореску администрацију,  Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове или путем 
инспекцијског надзора;

- комуналну таксу по овом основу решењем утврђује и 
наплаћује Одељење за локалну пореску администрацију;

- 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.); 

- до доношења решења о утврђивању локалне кому-
налне таксе, плаћање за текућу годину се врши аконтацио-
но, у висини обавезе за последње тромесечје године која 
претходи години за коју се утврђује такса;  

- 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;

- у свему осталом, примењује се Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији.’’
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 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 и просторног планирања Републике Србије, бр.401-
00-02095/2010-01 од 14.12.2011.године, на седници одржаној 10.03.2011.године, донела је

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2011. ГОДИНУ

 1. Овим Програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Зајечара за 2011. 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 и то 
у следећим износима: 

-из накнаде за загађивање животне средине.........................................................................................4.000.000,00 дин. 
-из накнаде за заштиту и унапређивање животне средине............................................................... 50.000.000,00 дин.

                                                                                               
Укупан износ.......................................................................................................... 54.000.000,00 дин.

 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: ..................................................................................................41.380.000,00 дин.

1.1.Обезбеђење и опремање локације центра за 
сакупљање кабастог и другог отпада из домаћинстава - рециклажна дворишта.........................4.000.000,00 дин.

 Члан. 4.

У тарифном броју 5. Одељак „ Напомена“ став 2. мења 
се и гласи:

‘’Таксу из става 2. овог Тарифног броја, обрачунава 
и наплаћује надлежно одељење Градске управе Зајечар, 
приликом издавања одобрења за обављање такси прево-
за и продужења важности издатог одобрења, у складу са 
Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији града 
Зајечара. Таксу плаћа, у годишњем износу, предузетник 
и правно лице (превозник) коме се одобрава обављање 
делатности такси превоза,  за свако такси возило.’’

Члан 5.

У тарифном броју 8. Одељак „ Напомене“ ставови 14. 
15 и 24. мењају се и гласе:

„ Предузећа која послују у бесцаринској зони, установе 
које се финансирају из буџета града, друштвене и спортске 
организације, удружења грађана и друге организације које 
се баве искључиво пружањем хуманитарне помоћи, невла-
дине и непрофитне организације, као и политичке организа-

ције,  плаћају таксу за истицање фирме у износу од 2% од 
основног износа таксе.

Делатности које се сматрају старим занатима и до-
маћом радиношћу, у смислу ове Одлуке, плаћају таксу за 
истицање фирме у износу од 3% од основног износа таксе.

 Решење о утврђивању олакшица у плаћању локалне 
комуналне таксе за истицање фирме, доноси Градоначел-
ник града Зајечара, на предлог Градског већа.’’
      

Члан 6.

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

 
I број 011-14
У Зајечару,10.03.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                  ПРЕДСЕДНИК
          Иван Јоковић с. р.
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(локална самоуправа)

1.2. Набавка опреме за раздвајање отпада (стакло и  папир) у градском подручју 
       на 20 локација ...................................................................................................................................1.500.000,00 дин.   

(извршилац ЈКП „Краљевица“)
1.3. Набавка опреме за проширење система  организованог сакупљања отпада у сеоским

 насељима (Грљан, Вражогрнац, Велики Извор,  Гамзиград, Рготина, 
Звездан и Салаш)............................................................................................................................. 1.200.000,00 дин.
(извршилац ЈКП „Краљевица“)

1.4. Сезонско чишћење традиционалних места окупљања (плаже, пикник зоне).................................500.000,00 дин.
(извршилац ЈКП „Краљевица“)

1.5. Заштита Парк шуме „Краљевица“ од пожара (дефинисање противпожарних пруга)................ 1.000.000,00 дин.
(извршилац ЈКП „Краљевица“)

1.6. Заштита и очување биодиверзитета Парк шуме  „Краљевица (пошумљавање, 
       уклањање корова,  пошумљавање пожаришта) .......................................................................     2.000.000,00 дин.

(извршилац ЈКП „Краљевица“)
1.7. Рекултивација јаруга (централна градска, Фрушкогорска-Црвене Армије, 
       Бели брег, Шљиварски пут, Парк шума „Краљевица“)...................................................................4.500.000,00 дин.

(извршилац ЈКП „Краљевица“)
1.8. Наставак реализације канализационог колектора Муљак - Влачић.............................................. 1.500.000,00 дин.

(извршилац ЈКП „Водовод“)
1.9. Наставак реализације канализационог колектора „Пиково имање“..............................................    500.000,00 дин.

(извршилац ЈКП „Водовод“)
1.10. Одвођење отпадних вода са подручја Парк шуме „Краљевица“ 

        (кан.кол.“Источна Краљевица“-II део).............................................................................................  4.656.000,00 дин.
(извршилац ЈКП „Водовод“)

1.11. Набавка хлоринатора за сеоска насеља са бактериолошком неисправношћу 
         воде на подручју Парка природе „Стара планина“ (Вратарница и Селачка),

у Салашу и Звездану .........................................................................................................................  600.000,00 дин.
(локална самоуправа)
1.12.Реализација других програма и пројеката  заштите животне средине за 
чијом се реализацијом укаже потреба...........................................................................................19.424.000,00 дин.

2. Израда пројеката и програма :                                                                                          8.000.000,00 дин.

2.1. Израда Програма заштите животне средине на територији Зајечара........................................  2.000.000,00 дин.
2.2. Ревизија Плана управљања отпадом на подручју Зајечара ........................................................    300.000,00 дин.
2.3. Израда Локалног регистра извора загађивања животне средине - I фаза ................................     700.000,00 дин.
2.4. Израда Програма еколошко-економских инструмената  интегралне заштите 

животне средине и управљања природним ресурсима..................................................................1.000.000,00 дин.
2.5. Израда Плана екоремедијације деградираних простора на подручју Зајечара........................... .500.000,00 дин.
2.6. Суфинансирање генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања 

отпадних вода Зајечара и околних села..........................................................................................1.000.000,00 дин.
2.7. Ревизија Елабората о резервама подземних термоминералних вода 

Николичевске бање са додатним анализама подземних вода - II фаза...................................... 1.000.000,00 дин.
2.8. Остали планови, програми и пројекти управљањазаштитом и унапређењем 

животне средине................................................................................................................................1.500.000,00 дин.

3.  Праћење стања животне средине (мониторинг) и 
     извештавање:.................................................................................................... 3.920.000,00 дин.

3.1. Контрола квалитета ваздуха на једном мерном месту ............................................................   550.000,00 дин.
3.2. Набавка опреме у циљу обавештавања јавности о резултатима контроле 

ваздуха из аутоматске  мерне станице ............................................................................................. 100.000,00 дин.
3.3. Мониторинг алергеног полена у ваздуху.........................................................................................   600.000,00 дин.
3.4. Набавка опреме за праћење аерополена......................................................................................... 150.000,00 дин.
3.5. Контрола квалитета површинских вода за купање и  рекреацију на 
7 мерних места (Црни и Бели Тимок,  Рготско и језеро Совинац)........................................................ 120.000,00 дин. 

  3.6. Контрола исправности изворишта подземних вода  сеоских насеља .......................................  1.150.000,00 дин.
3.7.Мерење нивоа комуналне буке за дан и ноћ .....................................................................................700.000,00 дин.
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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.з-
акон) и члана 39. Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 
предузећа “Обједињена наплата” Зајечар за 2011. годину, 
који је усвојио Управни одбор Јавног  предузећа “Обједињена 
наплата” Зајечар на седници од 28. 02. 2011. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

I број 02-30
У Зајечару, 10.03.2011. 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 и 20/09), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ 
САЛАШ ЗА 2011. ГОДИНУ 

3.8.Контрола исправности подземних вода - артеске чесме - 2 пута годишње ....................................250.000,00 дин.
3.9.Контрола других параметара стања животне средине за чијом 

се реализацијом укаже потреба...........................................................................................................300.000,00 дин.

4. Остале активности                                                                                                          700.000,00 дин.
                                                         
4.1.Активности на обележавањима значајних датума  и догађаја  и 
учествовање у едукативним семинарима.......................................................................................... 600.000,00 дин.
4.2. Финансирање набавке стручних часописа и литературе........................................................... 100.000,00 дин.
                                                                                               
УКУПНА  СРЕДСТВА................................................................................................  . =  54.000.000,00 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), односно прилива наменски уступљених средстава у складу са 
Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09).  

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 посебним 
Уговорима.

8. Неискоришћена средства из тачке 2. овог програма на крају 2011. године преносе се у наредну годину.
9. Овај Програм објавити у „Службеном листу Града Зајечара“

I бр. 501-3
У Зајечару,10.03.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
 

                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                      Иван Јоковић с. р.
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I

Даје се сагласност на Програм пословања са 
финансијским планом Јавног комуналнг предузећа 
“Комуналац” Салаш за 2011. годину, који је усвојио Управни 
одбор Јавног комуналног предузећа “Комуналац” Салаш на 
седници од     23. 02.  2011. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.
I број 02-31 
У Зајечару, 10.03.2011. 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. за-
кон) и члана 39. Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

 ЈП „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 
предузећа “Тимочка Крајина” Зајечар за 2011. годину, који је 
усвојио Управни одбор Јавног предузећа “Тимочка Крајина” 
Зајечар на седници од 04. 02. 2011. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

I број 02-14
У Зајечару, 10.03.2011. 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 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 
стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар за 2011. годину, 
који је усвојио Управни одбор Јавног стамбеног предузећа 
“Зајечар” Зајечар, на седници одржаној 14. 02.2011. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

 
I број 02-19
У Зајечару, 10.03.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                          

 ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. за-
кон), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39.  Статута гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 
године,  донела је

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

ТРЕЋИМ ЛИЦИМА 

    I 

 Даје се сагласност Јавном стамбеном предузећу 
„Зајечар“ Зајечар да може утврдити ценовник услуга трећим 
лицима и то:  

1.а. Издавање потврда о старости зграде:
-  власницима станова ..............................155,00 дин.
-  власницима пословног простора ......... 480,00 дин.

б. Издавање потврда о техничким подацима стана ..........
.....................................................................155,00 дин.

в. За решења о додели стана и уговоре о закупу ...............
.....................................................................239,00 дин.
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2.а. Издавање потврда о измиреним обавезама на осно-
ву купопродаје непокретности (новоградња) ...............
..................................................................1.124,00 дин.

б. Бодовање по захтевима подносиоца у циљу закупа,от-
купа стана или обрачун закупнине ...............................
...................................................................1.124,00 дин.

в. За употребну дозволу за зграду и за решење о дозволи 
за градњу .................................................1.124,00 дин.

3.а. Издавање обрачуна откупне цене стана са садашњим 
датумом ...................................................1.445,00 дин.

4.а. Излазак на терен ради бодовања стана (бодовање 
укључено) у циљу издавања потврде о броју бодова 
одређеног стана ......................................1.919,00 дин.

б. Утврђивање вредности стана према подацима из
ранијег обрачуна за откуп стана ............1.919,00 дин.

5.    Издавање преписа или фотокопија Уговора о влас-
ништву  станова и зграда ........................2.411,00 дин.

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

а. За зграде до 40 стамбених јединица ..............................
...................................................................1.281,00 дин.

б. За зграде са преко 40 стамбених јединица ....................
...................................................................1.932,00 дин.

7.    Издавање потврде о првобитном власништву над:
а. Становима ..................................................1.094,00 дин.
б. Пословним простором ..............................2.192,00 дин.
в. Гаражама ...................................................1.094,00 дин.

II

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

III
 
Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од дана 

објављивања у „Сл. листу града Зајечара“.

IV 

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.

I број 02-21
У Зајечару, 10.03.2011. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК 
                 Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. за-
кон), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39.  Статута гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 

године,  донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ СТАМБЕНОМ 

ПРЕДУЗЕЋУ “ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНЕ ОДРЖАВАЊА 
СТАМБЕНИХ ЗГРАДА

I 

Даје се сагласност Јавном стамбеном предузећу 
„Зајечар“ Зајечар да може утврдити цене одржавања 
стамбених зграда у следећим износима: 

- ЦЕНА ЗА ВЛАСНИКЕ СТАНОВА
1. Текуће одржавање  .....................................  3,05 дин/м2

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

.....................................................................1,00 дин/м2

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

3. Редовно месечно сервисирање лифтова ......................
............................................................ 0,87-2,18 дин/м2

4. Осигурање зграда:
а) зграда без лифта .........................................0,59 дин/м2

б) зграда са лифтом .........................................0,77 дин/м2

- ЦЕНА ЗА ВЛАСНИКЕ ПОСЛОВНОГ 
ПРОСТОРА

1. Текуће одржавање  ....................................12,24 дин/м2

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

......................................................................1,00 дин/м2

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

3. Осигурање зграда:
а) зграда без лифта .........................................1,22 дин/м2

б) зграда са лифтом ........................................1,57 дин/м2

II 

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

 III  

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

IV

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.
 
I број 02-20
У Зајечару, 10.03.2011. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК 
                 Иван Јоковић с. р.
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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 Зајеча-
ра”, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
СА ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА   ЈКП „КРАЉЕВИЦА“ 

ЗАЈЕЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план са програмом 
пословања Јавног комуналног предузећа “Краљевица” 
Зајечар за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Јав-
ног комуналног предузећа “Краљевица” Зајечар на седници 
од 24. 02. 2011. године.

II

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

I број 02 - 27
У Зајечару, 10.03.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                          

 ПРЕДСЕДНИК
 Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. за-
кон), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39.  Статута гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 
године,  донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП “КРАЉЕВИЦА” ЗАЈЕЧАР

 НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА 

I 

 Даје се сагласност ЈКП „Краљевица“ Зајечар да цене 
гробљанских услуга може утврдити у следећим износима: 

- за сахрану на дубини од 1,70 м ...........6.158,00 дин.
- за сахрану на дубини од 2,20 м ...........7.420,00 дин.
- за сахрањивање на Новом градском гробљу Мали 

Ступањ .....................................................7.452,00 дин.
- за сахрану новорођенчади и делова тела са
  ископом гроба и затрпавањем .............2.192,00 дин.
-за сахрану у гробници са откопавањем ......................
...................................................................3.314,00 дин.
- за сахрану у гробници са покл.плочом .......................
...................................................................2.367,00 дин.
- закуп земљишта годишње по 1 гробном месту 
.....................................................................286,00 дин
- закуп земљишта годишње за гробницу по  м2 
.............................................................100,00 дин.
- чишћење и уређење гробља по гробном месту 
- годишње ...........................................538,00 дин.
- укоп урне ........................................2.407,00дин.
- употреба капеле до 8 часова (код случајева 
када се покојник не сахрањује на Зајечарском 
гробљу) ............................................1.604,00 дин.
- употреба капеле преко 8 часова (код случајева 
када се покојник не сахрањује на Зајечарском 
гробљу) ............................................2.407,00 дин.

II
Све утврђене цене из тачке  I овог Решења 

обрачунате су без ПДВ-а.

III 

Право на попуст у цени сахрањивања из тачке I овог 
решења у висини од 20% има Центар за социјални рад уко-
лико сноси трошкове сахрањивања свог корисника.

 
IV

ЈКП „Краљевица“ Зајечар обавезно је да од предложене 
цене закупа земљишта за гробна места и чишћење и одржа-
вање гробља издвоји 30%  на име инвестиционог динара.

V

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

VI

Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.

I број 02-29
У Зајечару, 10.03.2011. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                  ПРЕДСЕДНИК
                    Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 



20 СТРАНА БРОЈ 7 SLU@BENI LIST 10. МАРТ 2011.

РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр. и 123/07-др. за-
кон), члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39.  Статута гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 
године,  донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП “КРАЉЕВИЦА” ЗАЈЕЧАР

 НА ЦЕНЕ УСЛУГА ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА 
I 

 Даје се сагласност ЈКП „Краљевица“ Зајечар да цене 
услуга извожења смећа може утврдити у следећим износи-
ма: 

Категорија корисника                                          цена м2

- домаћинства ...................................................4,35 дин.
- за дворишта ....................................................0,47 дин.
- школе, архив, обданишта, библиотека,
  позориште, музеј, биоскоп .............................4,35 дин.
- привреда .......................................................17,40 дин.
- трговина и угоститељство
   до 30 м2 .........................................................45,68 дин.
   од 31 до 60 м2 ..............................................36,98 дин.
  од 61 до 100 м2 ..............................................23,93 дин.
  од 101 до 500 м2 ............................................17,40 дин.
  преко 501 м2 ..................................................12,80 дин.
- за киоске, приколице (по објекту) ...........1.187,00 дин.
- за бензинске пумпе (по објекту) .............1.574,00 дин.

II 
Све утврђене цене из тачке  I овог Решења обрачунате 

су без ПДВ-а.

III  

Право на попуст у цени извожења смећа из тачке I овог 
решења у висини од 20% имају:

- домаћинства корисника права на материјално 
обезбеђење по Закону о социјалној заштити и 
обезбеђењу социјалне сигурности грађана, и

- домаћинства корисника туђе неге и помоћи.
Право на попуст у цени извожења смећа из тачке I 
овог решења у висини од 10% имају домаћинства 
чији су укупни приходи до 50% изнад нивоа социјалне 
сигурности породице утврђене на основу Закона о со-
цијалној заштити и обезбеђењу социјалне сигурности 
грађана.

Начин и услове за остваривање права из тачке III 
овог решења прописује Управни одбор ЈКП „Краљевица“ 
Зајечар.

IV

ЈКП „Краљевица“ Зајечар обавезна је да од предложене 

цене издвоји 18,75% за инвестиције.

V

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

VI

Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.

I број 02 - 28
У Зајечару, 10.03.2011. 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), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 
комуналног предузећа “Водовод” Зајечар за 2011. годину, 
који је усвојио Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
“Водовод” Зајечар на седници од 21. 01. 2011. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број 02-8
У Зајечару, 10.03.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                          

 ПРЕДСЕДНИК
 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ 1/08 и 20/09), Скупштина Града Зајечара, на 
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седници одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О КРЕДИТНОМ 

ЗАДУЖЕЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР

I

Даје се сагласност на Одлуку о кредитном задужењу 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар, која је 
донета на седници Управног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Зајечар, број 98/3 од 21. 01. 2011. 
године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I бр. 02-10
У Зајечару, 10.03.2011. године
 

СКПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

    ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05 и 123/07-др. закон), 
члана 23. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 39. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. године,  
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ “ВОДОВОД” ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНУ ВОДЕ И 

ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

I 

Даје се сагласност ЈКП „Водовод“ Зајечар да може 
утврдити цену воде и одвођења отпадних вода у следећим 
износима:

-    за основне и средње школе, спортске, верске,
политичке и невладине организације..... 21,24 дин/м3

-     за домаћинства, установе чији је оснивач 
  град Зајечар, Центар за избеглице у  Грљану ............
....................................................................42,50 дин/м3

-     за остале установе и друге организације из

друштвених делатности............................85,00 дин/м3

-     за привреду........................................170,03 дин/м3 
 

II

У цену воде из претходне тачке урачунато је баждарење 
водомера. 

III

Све утврђене цене по категоријама корисника из 
тачке I овог Решења обрачунате су без ПДВ-а, накнаде за 
коришћење вода и накнаде за заштиту вода, као и без нак-
наде за заштиту и унапређење животне средине.

 IV

Право на попуст у цени воде и одвођења отпадних 
вода из тачке I овог Решења у висини од 50% имају:

- домаћинства, корисници права на материјално 
обезбеђење по Закону о социјалној заштити и обезбеђењу 
социјалне сигурности грађана, и

- домаћинства корисника туђе неге и помоћи.
Начин и услове за остваривање права из става 1. ове 

тачке утврђује Управни одбор ЈКП „Водовод“ Зајечар.
Коришћење воде са јавних чесама и за прање улица 

означава се коефицијентом „0“, односно не фактурише се.

       V

Цене из тачке I овог Решења примењиваће се од 01. 
04. 2011. године.

      VI

Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.

I број 02-7
У Зајечару,10.03.2011. године

СКУПШТИНA 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 Зајеча-
ра”, бр. 1/08,20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА 

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2011. 
ГОДИНУ 



22 СТРАНА БРОЈ 7 SLU@BENI LIST 10. МАРТ 2011.

                                   
На основу члана 71. и 80. Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,бр.72/09) члан 4. став 2. 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 и 
20/09), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011.године, донела је                 

ПРОГРАМ
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА И КОМУНАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2011.ГОДИНУ

I     ЗАДАЦИ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Програм уређења грађевинског земљишта у 2011.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 привре-

де,
- припрему за изградњу и изградњу комуналних објеката на подручју месних заједница, и 
- одржавање изграђених комуналних објеката (градских саобраћајница, Општинских 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 ра-
дова.

Остварење Програма уређења грађевинског земљишта обезбедиће се из следећих извора:

ИЗВОРИ СРЕДСТАВА

БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
О п и с Износ динара

1. Накнада за уређење грађевинског земљишта и легализација бесправно подигнутих 
објеката 7.143.500,00

2. Накнада за коришћење грађевинског земљишта 113.446.500,00
3. Накнада од закупнине за грађевинско земљиште 13.303.000,00

4. Накнаде од регистрације за друмска моторна возила, тракторе и прикључна возила 6.219.000,00

5. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила 2.904.000,00
С в е г а 143.016.000,00

          ОСТАЛА СРЕДСТВА
   1.    Удружена средства правних,физич.лица и остала средства        11.294.000,00
   2.    Учешће ЕИБ-а 0,00
   3.    Средства НИП-а 0,00

С в е г а 11.294.000,00
УКУПНО: 154.310.000,00

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног 
предузећа за планирање, пројектовање и изградњу 
„Дирекција за изградњу“ Зајечар за 2011. годину, који је 
усвојио Управни одбор Јавног Предузећа „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар на седници од 31. 01. 2011. године.

  
II

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

 
 I број 02-11
 У Зајечару, 10.03. 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                          

 ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић с. р.
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Накнада за уређење грађевинског земљишта наплаћује се у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима 

за уговарање висине накнаде за уређење грађевинског земљишта (“Сл. лист општина”, бр. 13/03, 7/05, 14/06, 26/06 и 
„Службени лист града Зајечара“, бр. 3/08,15/09,22/09 и 9/10).

Накнада за коришћење грађевинског земљишта наплаћује се у складу са Одлуком о накнади за коришћење 
грађевинског земљишта.(“Сл. лист општина”, бр. 7/06, 1/07; „Сл. лист општине Зајечар“, бр. 3/07 и „Службени лист града 
Зајечара“, бр. 3/08 - др. одлука, 13/09, 16/09, 18/09, 20/09, 22/09, 1/10, 3/10 - др. Одлука, 9/10, 10/10 и 12/10).

Накнада за финансирање општинских 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 Скопљанске 100.000,00

6. Пројекат улице Синђелићеве 100.000,00
7. Пројекат улице Народног фронта 200.000,00
8. Пројекат улице 7.Септембар (сокак) 100.000,00
9. Пројекат улице 23.Дивизије 200.000,00
10. Пројекат улице 7.Септембар (сокак 2) 50.000,00
11. Пројекат улице Југовићеве 100.000,00
12. Пројекат улице Призренске 300.000,00
13. Пројекат улице Топличине 250.000,00
14. Пројекат улице Кнегиње Љубице 150.000,00
15. Пројекат улице Кумановске 400.000,00
16. Пројекат улице Пиротске 100.000,00
17. Пројекат улице Тимочке Буне 400.000,00
18. Пројекат улице Варшавске 200.000,00
19. Пројекат улице Змајеве 300.000,00
20. Пројекат улице Кутинске I 200.000,00
21. Пројекат улице Кутинске II 100.000,00
22. Пројекат улице Македонске 400.000,00
23. Пројекат улице Истарске 100.000,00
24. Пројекат улице Јакшићеве 200.000,00
25. Пројекат улице Војводе Мишића 150.000,00
26. Пројекат улице Његошеве 200.000,00
27. Пројекат улице 4.Јули 150.000,00

                     Свега:          7.950.000,00
                                              УКУПНО    I:                                   7.950.000,00

Средства за израду пројектне документације иду на терет средстава које је Оснивач предвидео за исплату зарада по 
Одлуци о буџету за 2011.годину (апропријација 411000-плата бруто 1, 412000-доприноси на терет Послодавца).
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               II  ОБЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

1. РЕГУЛАЦИЈА ЈАРУГА

О п и с Износ Извршење

1. Регулација атмосферских вода у стамбеном насељу ‘’Оскоруша’’ 
и ‘’Шљиварски пут’’                                4.000.000,00

                     Свега:          4.000.000,00

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 и њена комплетна изградња са 
тротоарима, атмосферском канализацијом и јавном расветом 
                                                      - ЈП ‘’Дирекција’’                                  
                    5.540.000,00

УКУПНО III:             5.540.000,00          

 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
500.000,00
500.000,00

4.
Канализац. мрежа,уз учешће 50%  
                                         - ЈП “Дирекција”
                                                   - грађани

4.000.000,00
4.000.000,00

5.
Саобраћајница (коловоз) уз учешће 50% за асфалт                                        
- ЈП “Дирекција”
                                                  - грађани

17.000.000,00
5.294.000,00

6. Изградња тротоара уз учешће 50% (грађана) за 
све радове                     - ЈП “Дирекција’’
                                                  - грађани 

500.000,00
500.000,00

7.
Пошљунчавање улица уз учешће 50% (грађана)  
за све радове              
                                        - ЈП “Дирекција’’
                                                  - грађани 

1.000.000,00
1.000.000,00

- ЈП “Дирекција
                                                    Свега:       - грађани                                      

25.200.000,00
11.494.000,00

             УКУПНО  IV:                                    36.694.000,00   

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) 15.000.000,00

2. Зимско одржавање саобраћајница (чишћење снега) 5.000.000,00
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3.
Саобраћајна сигнализација, 
                                                  - хоризонтална 
                                                  - вертикална

2.000.000,00
800.000,00

4.
Јавна расвета у граду    
                                - струја
                                - материјал и рад                                          

21.100.000,00
11.300.000,00

5. Одржавање семафора у граду 1.000.000,00
6. Накнада за одводњавање (ЈВП „Србијаводе“) 1.000.000,00

Свега 57.200.000,00
                            УКУПНО V :                               57.200.000,00
  

VI   ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

О п и с Износ Извршење
1. Летње одржавање путева (крпљење)  11.000.000,00
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

13.450.000,00
7.250.000,00

Свега 39.900.000,00
                    УКУПНО VI :                              39.900.000,00   

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

4.100.000,00
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            5.100.000,00

1.500.000,00

                                                        УКУПНО VII:                                    6.600.000,00

VIII   ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА

О п и с Износ Реализација
1. Судске и друге таксе и порези 100.000,00
2. Трошкови огласа и реклама у јавним гласилима 100.000,00
3. Трошкови платног промета 100.000,00

4. Набавка и одржавање основних  средстава и ситног инвентара 650.000,00
5. Стручне услуге 900.000,00
6. Накнада по судским решењима 1.000.000,00
7. Текући трошкови 1.376.000,00
  8. Остале опште услуге 100.000,00
  9. Трошкови за семинаре и стручну литературу 50.000,00

Свега 4.376.000,00
                                                    
                                                                              УКУПНО VIII:            4.376.000,00
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На основу члана 23. став 2. Закона о комуналним 

делатностима, („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), чл. 28. 
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 гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 
године,  донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ “ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА 

- ЗАЈЕЧАР” А.Д. ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНУ ТОПЛОТНЕ 

ЕНЕРГИЈЕ

      I
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност „Топлификацији Моравиа - 

Зајечар“ A.Д. Зајечар да цену топлотне енергије утврди у 
следећем износу:

- за домаћинства, установе чији је оснивач град 
Зајечар, основне и 

средње школе, политичке, верске и невладине органи-
зације.....................  79,80 дин/м2

- за остале установе, државне органе и друге органи-
зације из друштвених делатности и привредне организа-

IX   ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД УЛАГАЊА

Опис Износ 
I Техничка документација 0,00
II Објекти од посебног значаја за град 4.000.000,00
III Изградња улица 5.540.000,00
IV Комунална изградња (са учешћем грађана) 36.694.000,00
V Одржавање комуналних објеката у граду 57.200.000,00
VI Одржавање општинских и некатегорисаних путева 39.900.000,00
VII Комунална изградња у селима (са учешћем грађана) 6.600.000,00
VIII Пратећи трошкови извршења програма 4.376.000,00

УКУПНА УЛАГАЊА 154.310.000,00

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 2011.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.

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.02-36
У Зајечару, 10.03.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
  

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                                                            Иван Јоковић с. р.
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ције.............................................................159,60 дин/м2

          II
Цена топлотне енергије за обрачун по KWh испоручене 

топлотне енергије преко мерача  за све потрошаче без раз-
лике у категоријама износи:

- фиксни део који се наплаћује 12 месеци на осно-
ву инсталисане снаге у kwh oстаје непромењен............
..............................................140,00 дин/kwh инст. снаге

- варијабилни део који се наплаћује 6 месеци (за 
време трајања грејне сезоне) на основу стварно испо-
ручене топлотне енергије преко мерача у  kwh .............
.....................................................................5,10 дин/ kw

lll

Све утврђене цене из тачке  I и ll овог Решења обрачу-
нате су без ПДВ-а.

IV

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

V

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.
 
I број 02-25
У Зајечару,10.03. 2011. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК 
                Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09) 
и члана 13. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољоприв-
реде града Зајечара („Сл. лист града Зајечара бр. 6/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 10.03.2011. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  СТАТУТ 

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

Даје се сагласност на Статут Фонда за развој пољо-
привреде града Зајечара, који је донео Управни одбор овог 
Фонда, на седници одржаној  25. 01. 2011. године.

                    

II

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

III

Решење доставити: Фонду за развој пољопривреде 
града Зајечара и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.02-37
У Зајечару, 10.03. 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

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

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 3.тач.4 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09), члана 39. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 
и 20/09) и члана 192. Закона о општем управном поступку 
(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01),Скупштина града Зајеча-
ра, на седници одржаној 10.03.2011.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ‘’ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ’’У 

ВРАЖОГРНЦУ ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

Разрешава се Емина Карпић дужности члана Школског 
одбора Основне  школе ‘’Доситеј Обрадовић’’ у Вражогрн-
цу.

Образложење:

Законом о основама система образовања и васпитања, 
у члану 54. став 2. одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоу-
праве, 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. 02-123 од 
25. јуна 2010.године, на предлог Савета родитеља Основне 
школе ‘’Доситеј Обрадовић’’ у Вражогрнцу, као овлашћеног 
предлагача, именовала Емину Карпић за члана Школског 
одбора из реда родитеља.

Школа је, актом бр.51 од 28.01.2011.године, обавести-
ла Скупштину града Зајечара да је именованој престао 
основ по којем је именована у Школски одбор,јер њено дете 
више није  ученик ове Школе.

Законом о основама система образовања и васпи-
тања, у члану 55. став 3. тач.4. одређено је, да ће скупшти-
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на јединице локалне самоуправе разрешити,пре истека 
мандата, поједине чланове, укључујући и председника, ако 
овлашћени предлагач покрене иницијативу за разрешење 
члана органа управљања због престанка основа  по којем је 
именован у орган 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 именованој,Основној школи ‘’До-
ситеј Обрадовић’’ у Вражогрнцу и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-16
У Зајечару, 10.03.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) и члана 192. Закона 
о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 
31/01), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  ‘’ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ’’ У 

ВРАЖОГРНЦУ ИЗ РЕДА РОДИТЕЉА

Именује се Наташа Гмитровић за члана Школског 
одбора Основне школе ‘’Доситеј Обрадовић’’ у Вражогрнцу, 
као представник  родитеља.

Образложење:

Законом о основама система образовања и васпи-
тања, у члану 54. одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоу-
праве, 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 ро-
дитеља школе тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 
11. је одређено да скупштина јединице локалне самоуправе 
одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.  

Основна школа ‘’Доситеј Обрадовић’’ у Вражогрнцу, је 

актом бр.51 од 28.јануара 2011.године, обавестила Скупшти-
ну града Зајечара да је Савет родитеља, као овлашћени 
предлагач, предложило тајним изјашњавањем, Наташу 
Гмитровић  за новог члана Школског одбора, уместо Емине 
Карпић, којој је престао основ по коме је била именована.

Уз наведени акт, Школа је приложила Записник са 
седнице Савета родитеља о спроведеном тајном гласању 
бр.30 од 19.01.2011.године, кao и Извештај Полицијске 
управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-4/462/11 од 01.02.2011.
године, да предложена није осуђивана за кривична дела 
утврђена  у члану 54. став 10. тач.1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр.72/09).

С обзиром да је Савет родитеља, као овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са Законом о ос-
новама система образовања и васпитања и предложио 
кандидата за члана Школског одбора код кога 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 именованој, Основној школи ‘’До-
ситеј Обрадовић’’ у Вражогрнцу и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-17
У Зајечару, 10.03.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу  члана 39.став 1. тачка 6. и члана 115. Стату-
та града Зајечара („Службени  лист града Зајечара“, бр. 1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
10.03.2011.године , донела  је

 ЗАКЉУЧАК
О ПРЕДУЗИМАЊУ МЕРА И РАДЊИ У 

ПОСТУПЦИМА ИЗРАДЕ ПРОСТОРНОГ И 
УРБАНИСТИЧКИХ ПЛАНОВА

Члан 1.

Прихвата се Записник Министарства животне средине 
и просторног планирања-Сектор за контролу и надзор, 
Одељење урбанистичке инспекције Зајечарског управног 
округа, бр.353-350-06/2011-12 од 27.01.2011.године.

 
Члан 2.

Налаже се Градској управи града Зајечара интезиви-
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рање радњи у поступцима  завршетка израде Просторног 
плана територије града Зајечара, са стратешком проценом 
утицаја на животну средину и Генералног плана града 
Зајечара, са стратешком проценом утицаја, у складу са 
донетим одлукама Скупштине града и закљученог Уговора 
са изабраним обрађивачем плана Д.О.О.„ИНФОПЛАН“ 
Аранђеловац.

Члан. 3.

Даје се сагласност за покретање поступка јавне на-
бавке ради избора најповољнијег понуђача за израду Пла-
нова Генералне регулације града Зајечара, број 1., 2.( са 
стратешком проценом утицаја ) и  број 3.

   
Члан 4.

 
Закључак доставити Одељењу урбанистичке 

инспекције Зајечарског управног округа  .

I Бр. 350-13
У Зајечару ,10.03.2011.године                                                                                      

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                           

                                                                   ПРЕДСЕДНИК 
 Иван Јоковић с. р.

На основу  члана 39.став 1. тачка 6. и члана 115. 
Статута Града Зајечара („Службени  лист града Зајечара“, 
бр. 1/08 и 20/09 ) Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној дана 10.03.2011.године , донела  је

 ЗАКЉУЧАК
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
КОМПЛЕКСА ЗЕМЉИШТА У НАСЕЉУ „ ПЛАЖА“ У 

ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1.

Ради привођења земљишта намени утврђеној Планом 
детаљне регулације стамбено-рекреативног комплекса „ 
ПЛАЖА“у Зајечару ( ‘’Сл.лист општина’’, бр.1/04) и изградње  
објеката градског центра са административним и култур-
ним садржајем, општеградског и регионалног карактера, 
са пратећим објектима градског зеленила и дечјим игра-
лиштима, приступа се покретању поступка експропријације 
постојећих објеката и земљишта бивше индустрије, чије је 
измештање истим планом предвиђено.

 
Члан 2. 

Непокретности из претходног члана, представљају 
комплекс бивше Индустрије меса са хладњачом „Јес Ти-
мок“ АД Зајечар, по Препису листа непокретности бр. 17354 

РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар и  Решења 
Стечајног већа Трговинског суда Зајечар, бр.Ст.707/99 од 
30.12.2005.године, којим је наведена непокретност, као 
стечајна маса пренета повериоцима .  

 
Члан. 3.

 
Овлашћује се Градоначелник Града Зајечара, Бошко 

Ничић, да може потписивати сву потребну документацију 
у вези реализације овог Закључка, од исплате накнаде 
повериоцима до изградње планираних објеката.

Члан 4.
  
Одговарајуће службе Градске управе града Зајечара,  

предузеће све потребне радње ради покретања  поступка 
експропријације, у складу са Законом о експропријацији 
(‘’Сл.гласник РС,’’ бр.53/95, ‘’Сл.лист СФРЈ’’, бр.16/01,’’Сл.
гласник РС’’,бр.20/09), почев од прибављања потребне 
документације за вођење поступка, утврђивања јавног 
интереса од стране Владе Републике Србије, до  реализа-
ције у корист Града Зајечара као корисника.  

 
Члан 5.

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у Службеном листу Града Зајечара.

I Бр . 465-1                                                                         
У Зајечару,10.03.2011.године                                                                               

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК                                             
Иван Јоковићић с. р.

ИСПРАВКА
У Решењу о образовању Организационог одбора за 

скуп под радним насловом „Хришћанско наслеђе Ромулијане 
– у сусрет Миланском едикту“ број III бр. 02-34/11, које је 
објављено у „Службеном листу града Зајечара“ бр. 6, од 02. 
03. 2011. године, омашком је изостављено име члана Боре 
Димитријевића, директора Народног музеја у Зајечару. 

Став II поменутог решења у изворном облику гласи:

„У Организациони одбор именују се:
- председник - владика Тимочки, господин Јустин
- потпредседник - градоначелник Зајечара, 
господин Бошко Ничић 
- чланови: - Бора Димитријевић, директор Народног 
музеја „Зајечар“  
- архиђакон, Сава Илић
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- Пера Дуцић, директор Културног центра Зајечар
- Саша Јеленковић, директор Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ Зајечар
- Велибор Тодоров , директор Историјског архива 
„Тимочка Крајина“ Зајечар
- Владимир Ђуричић, директор Позоришта „Зоран 
Радмиловић“ Зајечар
- Томислав Мијовић
- Срђан Марјановић, директор Тимочке телевизије 
- Станоје Јовановић, директор Музичке школе
- Јелица Илић, кустос историчан Народног музеја 
„Зајечар“ 
- протојереј Игор Ивковић, старешина цркве
- др Милорад Ристић, председник црквеног одбора
- Миљан Младеновић, професор веронауке“

У свему осталом Решење остаје непромењено.
Извињавамо се због ове грешке.

На основу члана 12. Одлуке Скупштине града Зајечара 
о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Зајечара 
број I Бр. 011-51 од 03.12.2008. године, Управни одбор 
Фонда, на својој седници одржаној дана 25.01.2011. године, 
донео је 

СТАТУТ 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Фонд за развој пољопривреде  града Зајечара основан 
је Одлуком  Скупштине града Зајечара  о оснивању  Фонда 
за развој пољопривреде  града Зајечара број I Бр. 011-51 од 
03.12.2008. године, (у даљем тексту: Фонд), у циљу подсти-
цања развоја пољопривреде на територији града Зајечара.

Члан 2.

Фонд има својство правног лица са правима, обавеза-
ма и одговорностима утврђеним законом,  Одлуком о осни-
вању и овим Статутом.

Фонд преузима права, обавезе и одговорности ранијег 
Фонда за развој и унапређење пољопривреде, основа-
ног Одлуком Скупштине општине Зајечар број 011-36 од 
28.11.2002. године („Службени лист општина“, број 23/02).

 
Члан 3. 

Назив Фонда је:  „Фонд за развој пољопривреде града 
Зајечара“, Зајечар.

Седиште Фонда је у Зајечару, у улици Трг ослобођења 

бр. 1.

Члан 3. 

Фонд има свој печат. 
Печат Фонда је округлог облика, пречника 50 мм са 

кружно исписаним текстом на ћирилици: Република Србија, 
Град Зајечар, „Фонд за развој пољопривреде града Зајеча-
ра“, Зајечар. 

Члан 4. 

Фонд представља и заступа Председник Управног 
одбора Фонда. 

Председник Управног одбора Фонда може своја 
овлашћења за потписивање и заступање пуномоћјем 
пренети на друго лице. 

Члан 5. 

Рад Фонда је јаван. 
Јавност рада Фонда обезбеђује се на начин утврђен 

овим Статутом. 

 II  ДЕЛАТНОСТ И СРЕДСТВА ЗА ОСТ-
ВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ФОНДА

Члан 6.

Делатности Фонда су:
65232 остало финансијско посредовање,
- расподела средстава за реализацију циљева Фонда,
- учешће у припреми планова и програма унапређења 

развоја поједних области  пољопривреде.

Члан 7. 

Извори финансирања Фонда су: 
- средства обезбеђена у буџетa града Зајечара; 
- средства из буџета Републике Србије;
- приходи остварени из сопствених делатности;
- средства прикупљена од донација, прилога и спон-

зорства домаћих и страних  правних и физичких  лица;
- средства од кредита, зајмова и слично,
-  друга средства, остварена у складу са законом.
Средства из претходног става користе се у складу са 

законом,  Oдлуком о оснивању, овим Статутом и програмом 
Фонда.

Члан 8. 

Средства Фонда воде се на рачуну код Управе за јавна 
плаћања - Филијала Зајечар.

Члан 9. 

Финансијским планом Фонда средства Фонда распо-
ређују се за обављање делатности из члана 6. овог Ста-
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Члан 10. 
 
Годишњим извештајем Фонда утврђује се стање 

средстава и обавезе (приходи и расходи) по изворима 
средстава на дан 31. децембра пословне године, као и 
резултати пословања у том периоду.

 III ПОСЛОВАЊЕ ФОНДА

Члан 11. 

Пословање Фонда врши се сагласно годишњем про-
граму рада.

Члан 12. 
 
Годишњим програмом рада утврђују се врсте и обим 

послова, са износима потребних средстава за извршавање 
програмских послова у текућој години.

Годишњи програм рада доноси се најкасније до 31. 
марта текуће године. 

Члан 13. 

Програм Фонда спроводи Управни одбор Фонда који о 
свом раду обавештава Градоначелника града Зајечара, на 
његов захтев, а најмање  једанпут годишње.

 
 IV ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ФОНДА

Члан 14. 

Органи Фонда су Управни и Надзорни одбор. 

Члан 15. 

Управни одбор Фонда има председника и  шест чла-
нова. 

Председника и чланове Управног одбора именује и 
разрешава Скупштина града Зајечара, на мандатни период 
од четири године. 

Члан 16. 

Управни одбор Фонда:
1. доноси Статут Фонда, 
2. доноси програм рада, финансијски план и годишњи 

извештај Фонда, 
3. доноси одлуку о критеријумима и условима доделе 

средстава Фонда, 
4. именује чланове комисија и дефинише њихове за-

датке, 
5. одлучује о статусним променама, 
6. одређује банке код које ће се водити средстава,
7. расписује конкурс за доделу средстава и одлучује о 

додели средстава, 
8. одлучује и о другим питањима у оквиру делатности 

Фонда. 
На Статут Фонда, годишњи извештај и статусне 

промене сагласност даје Скупштина града Зајечара, а на 
годишњи програм и финансијски план Фонда, сагласност 
даје Градоначелник града Зајечара.

Члан 17. 

Управни одбор Фонда пуноважно ради ако његовој 
седници присуствује више од половине чланова Управног 
одбора, а одлуке и друга акта су  пуноважна ако за њих гла-
са више од половине присутних чланова Управног одбора.

Одлуке и друге акте усвојене на седници Управног 
одбора Фонда потписује председник Управног одбора.

     Члан 18. 

Председник Управног одбора Фонда обавља следеће 
послове: 

- представља и заступа Фонд; 
- стара се о  законитости рада Фонда; 
- извршава одлуке Управног одбора; 
- закључује уговоре у име и за рачун Фонда; 
- подноси предлоге Управном одбору за доношење 

одлука, мера и закључака у  вези са радом Фонда;
- стара се о извршењу годишњег програма;
- предлаже Управном одбору доношење одлука о за-

дуживању Фонда;
- обавља и друге послове који су му поверени одлука-

ма Управног одбора.

Члан 19. 

Надзорни одбор има председника и два члана. 
Председника и чланове Надзорног одбора именује и 

разрешава Скупштина града Зајечара, на мандатни период 
од четири године. 

Члан 20. 

Надзорни одбор обавља следеће послове: 
- врши надзор над пословањем Фонда; 
- указује на евентуалне пропусте у раду и одговорнос-

тима Управног одбора;
- обавештава на њихов захтев, а најмање једанпут 

годишње Управни одбор Фонда и Градоначелника града 
Зајечара о пословању Фонда.

V УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ФОНДА 

Члан 21. 

У циљу извршавања делатности Фонда стручне и ад-
министративне послове за потребе Фонда обавља Градска 
управа - Одељење за друштвене делатности и Одељење 
за финансије.
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Члан 22.

За обављање послова везаних за спровођење кон-
курса за доделу средстава, Фонд може одређене послове 
поверити банци или другој стручној организацији, о чему 
одлуку доноси Управни одбор Фонда, по претходно при-
бављеној сагласности Градоначелника града Зајечара.

 VI ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА 
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ФОНДА

Члан 23. 

Основни критеријуми за доделу средстава Фонда су:
- економска оправданост захтева;
- коришћење домаћих ресурса;
- запошљавање већег броја радника;
- заштита животне средине;
-  веће сопствено учешће, веће учешће банке и других 

у односу на тражена  средства од Фонда.

Члан 24. 

Ближи критеријуми и услови за доделу средстава Фон-
да утврђују се годишњим програмом рада.

 VII ЈАВНОСТ РАДА ФОНДА

Члан 25. 

Јавност рада Фонда остварује се јавношћу одлука и 
рада Управног одбора Фонда, подношењем извештаја о 
раду Фонда, објављивањем општих аката, програма и од-
лука Фонда.

 VIII ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА 
СТАТУТА

Члан 26. 

Измене и допуне Статута врше се по поступку 
предвиђеном за његово доношење.

 IX  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 27.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења од стране 
Управног одбора Фонда, а примењује се од дана добијања 
сагласности од стране Скупштине града Зајечара. 

 
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА

Срђан Недељковић с. р.

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