
 
 

На основу  члана 15.  Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 
129/07, 34/10 - Одлука УС и 54/11), 
Градска изборна комисија Зајечар, на 
седници одржаној 29.03.2012. године, 
донела је 

 
П О С Л О В Н И К 

О РАДУ ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Пословником уређују се 
питања организације, начина рада и 
одлучивања Градске изборне комисије (у 
даљем тексту: Комисија), као и друга 
питања од значаја за рад Комисије. 
 

Члан 2. 
 

Седиште Комисије је у Зајечару, у 
згради Скупштине града Зајечара, Трг 
ослобођења број 1. 
 

Члан 3. 
 

Комисија у свом раду користи два 
печата  и  штамбиљ Градске управе града 
Зајечара. 

Печати су округлог облика, 
пречника 32 мм (печат са ознаком I и 
печат са ознаком II). У средини печата је 
грб Републике Србије. По спољном ободу 
печата уписан је текст: "Република 
Србија". У унутрашњем кругу изнад грба 
уписан је текст: "Град Зајечар", а у 
следећем  унутрашњем кругу текст: 
"Градска изборна комисија". У дну печата 
уписано је место: "Зајечар". 

Текст печата исписан је 
ћириличним писмом. 

Један печат Комисије (са ознаком I) 
налази се код председника Комисије, а 
други (са  ознаком II) налази се код 
секретара Комисије. 

II  САСТАВ  КОМИСИЈЕ 
 

Члан 4. 
 

Комисију чине чланови у сталном и 
проширеном саставу. 
 

Члан 5. 
 

Комисију у сталном саставу чине 
председник,заменик председника, 
чланови и њихови заменицикоје именује 
Скупштина града Зајечара, а у 
проширеном саставу  и по један 
опуномоћени представник подносиоца 
изборне листе који је предложио најмање 
две трећине кандидата од укупног броја 
одборника који се бира. 
  

Члан 6. 
 

  Комисија има секретара кога 
именује Скупштина града Зајечара, који 
учествује у раду Комисије без права 
одлучивања. 
 

Члан 7. 
 

Председник и чланови Комисије и 
њен секретар имају заменике. 

Председник, секретар и њихови 
заменици морају бити дипломирани 
правници. 

Заменици из претходног става 
имају иста права и одговорности као и 
чланови које замењују. 

 
Члан 8. 

 
Комисија решењем утврђује да 

подносилац изборне листе испуњава 
услове за одређивање свог представника 
у проширени састав овог органа, 
истовремено са  даном проглашења 
изборне листе. 

Решење о испуњењу, односно 
неиспуњењу услова за одређивање 
представника подносиоца изборне листе, 
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Комисија доставља подносиоцу изборне 
листе, на  адресу означену у изборној 
листи, у року од 24 часа од часа 
доношења решења. 

Представник подносиоца изборне 
листе постаје члан Комисије у 
проширеном саставу по пријему 
обавештења од подносиоца Изборне 
листе, а  најкасније пет дана пре дана 
одређеног за одржавање избора. 
  

III НАДЛЕЖНОСТ КОМИСИЈЕ 
 

Члан 9. 
 

Комисија, у оквиру надлежности 
утврђене Законом о локалним изборима: 
 

1) стара се о законитом спровођењу 
избора; 

2) одређује бирачка места, при чему 
нарочито води рачуна о равно-
мерној распоређености бирача на 
бирачким местима и о доступности 
бирачког места бирачима; 

3) одређује бирачке одборе и именује 
њихове чланове; 

4) даје упутства бирачким одборима 
у погледу спровођења поступка 
избора; 

5) прописује обрасце и организује 
техничке припреме за спровођење 
избора; 

6) утврђује да ли су изборне листе 
сачињене и поднете у складу са 
прописима; 

7) проглашава изборне листе; 
8) утврђује облик и изглед гласачких 

листића, број гласачких листића за 
бирачка места, оверава их и 
заједно са овереним изводом из 
бирачког списак, записнички, 
предаје бирачким одборима; 

9) утврђује и објављује укупне 
резултате избора; 

10) подноси извештај Скупштини града 
Зајечара о спроведеним изборима 
и извештај о избору одборника 
ради попуне упражњених одборни-
чких места у Скупштини Града; 

11) доставља Министарству за људска 
и мањинска права,државну управу 
и локалну самоуправу и 
републичком органу надлежном за 

послове статистике податке о 
спровођењу и резултатима избора 
за одборнике, непосредно по 
завршетку избора; 

12) доноси Пословник о раду 
Комисије; 

13) обавља и друге послове утврђене 
законом. 
У свом раду, Комисија сходно 

примењује упутства и друге акте 
Републичке изборне комисије који се 
односе на спровођење избора за народне 
посланике. 

У случају истовременог одржавања 
парламентарних или председничких 
избора са локалним изборима, Комисија 
ће координирати свој рад са Републичком 
изборном комисијом и поступати у складу 
са њеним одлукама и упутствима. 
 

IV НАЧИН РАДА 
 

Члан 10. 
 

Комисија ради у сталном и 
проширеном саставу. 

Комисија ради у проширеном 
саставу од дана утврђивања тог састава 
до момента када Комисија утврди и објави 
резултате избора. 
 

Члан 11. 
 

Комисија је самостална у свом 
раду и ради на основу закона и прописа 
донетих на основу закона. 

Рад Комисије је јаван. 
 

Члан 12. 
 

Комисија ради у седницама. 
Седницу Комисије сазива 

председник Комисије, на своју иницијати-
ву или, у захтеваном року, кад то пред-
ложи најмање трећина чланова Комисије. 

У раду Комисије учествују: 
председник, чланови и секретар Комисије, 
а у случају спречености, њихови 
заменици. 

Пријем поднесака за Комисију, 
врши Градски информативно-услужни 
центар, на начин и у радно време 
прописано актима Градске управе града 
Зајечара. 
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Изузетно,поднесци за чије 
подношење рок истиче након утврђеног 
радног времена, могу се подносити и 
након утврђеног радног времена до часа 
истицања њиховог рока. 

Изборне листе, подносиоци могу 
подносити и након утврђеног радног 
времена, најкасније до 20,00 часова, с 
тим да се њихово подношење, у том 
случају, мора најавити, како би се 
обезбедило присуство чланова Комисије. 
 

Члан 13. 
 

Позив за седницу Комисије, са 
предлогом дневног реда, упућује се 
члановима Комисије, односно  њиховим 
заменицима, по правилу у писменом 
облику, најдоцније један дан пре дана 
одређеног за одржавање седнице, а по 
потреби, седнице се сазивају телефоном 
или на други одговарајући начин. 

Изузетно, позив за седницу 
Комисије са предлогом дневног реда, 
може се доставити и у краћем року, при 
чему је председник Комисије дужан да на 
почетку седнице образложи такав 
поступак. 
 

Члан 14. 
 

Седница може да буде одржана 
када јој присуствује већина од укупног 
броја чланова, односно заменика чланова 
Комисије у сталном, односно проширеном 
саставу. 

Комисија доноси одлуке већином 
гласова свих чланова Комисије у сталном, 
односно проширеном саставу. 
 

Члан 15. 
 

Ради проучавања појединих 
питања из свог делокруга, израде 
предлога аката, извештаја и других 
докумената, као и обављања појединих 
изборних радњи, Комисија може 
формирати радну групу из реда својих 
чланова, којој помоћ могу пружити 
радници Градске управе. 

Комисија може, по потреби, 
задужити поједине своје чланове да 
проуче питања која се јављају у 
спровођењу изборног поступка, у 
непосредној сарадњи са члановима 

изборних органа и другим учесницима у 
поступку, као и увидом у одговарајућа 
документа, те да упознаје Комисију са 
утврђеним стањем и предложе јој 
одговарајућа решења.                                                          
 

Члан 16. 
 

Комисија обезбеђује јавност рада 
присуством акредитованих представника 
средстава јавног информисања, давањем 
саопштења и одржавањем конференција 
за штампу. 

Саопштење за јавност, по 
одобрењу Комисије, даје  председник или 
члан Комисије кога он одреди. 
 

Члан 17. 
 

У остваривању својих задатака 
Комисија, сагласно закону, сарађује са 
другим органима и организацијама.  
 

 

V ПОСТУПАЊЕ ПО ПРИГОВОРИМА 
 

Члан 18. 
 

О приговорима који су упућени 
Комисији, секретар, односно заменик 
секретара, припремиће за потребе 
Комисије, најкасније у року од 24 часа, 
стручно мишљење о начину решавања 
приговора и, на основу тог мишљења, 
сачиниће нацрт решења или одлуке. 

Стручно мишљење из претходног 
става обухвата садржину приговора, 
чињенично стање, излагање законских 
одредаба на основу којих се приговор 
решава и предлог како га треба решити. 

Решење по приговору Комисија 
доноси у року од 48 часова од часа 
пријема приговора и доставља га 
подносиоцу приговора и свим 
подносиоцима изборних листа, на адресу 
означену у изборној листи. 
 

Члан 19. 
 

Кад је против решења Комисије по 
приговору поднета жалба. Комисија 
доставља жалбу, заједно са оспореним 
решењем и свим потребним списима, 
Управном суду у Београду, најкасније у 
року од 12 часова  од часа пријема жалбе. 
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Члан 20. 
 

У поступку по приговорима, у 
питањима која нису изричито уређена 
Законом о локалним изборима, Комисија 
сходно примењује одредбе Закона о 
општем управном поступку. 
 

VI  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ УСЛОВА ЗА РАД 
КОМИСИЈЕ 

 

Члан 21. 
 

Средства за рад органа за 
спровођење избора, изборни материјал и 
други трошкови спровођења избора, 
обезбеђују се у буџету Града Зајечара. 
 

Члан 22. 
 

Чланови Комисије и њихови 
заменици имају право на накнаду за рад у 
Комисији. 

Висину накнаде трошкова за рад у 
Комисији, Комисија одређује посебном 
одлуком. 

Налогодавац за исплату средстава 
из члана 21. и члана 22. ст. 1. и 2. је 
председник  Комисије. 
 

Члан 23. 
 

Градска управа града Зајечара 
обезбеђује и пружа неопходну стручну и 
техничку помоћ при обављању задатака 
Комисије, у складу са законом и Одлуком 
о Градској управи града Зајечара. 
 

VII ДОКУМЕНТАЦИЈА О РАДУ 
КОМИСИЈЕ 

 

Члан 24. 
 

На седници Комисије воде се  
белешке и саставља  записник о раду 
Комисије. 
 Записник садржи место и време 
одржавања седнице, присутне чланове, 
односно њихове заменике, дневни ред, 
одлуке о тачкама дневног реда и 
резултате гласања. Записник нарочито 
садржи издвојена мишљења о појединим 
тачкама дневног реда. 

Записник се, по правилу, усваја на 
првој наредној седници,пре утврђивања 

дневног реда. 
О вођењу и чувању записника 

стара се секретар Комисије. Записник се 
чува трајно. 

Записник потписују председник и 
секретар Комисије. 

Пре усвајања, записник се може 
користити само по одобрењу председника 
Комисије. 

 
Члан 25. 

 

 Комисија обезбеђује чување 
изборних аката и извештаја о резултатима 
избора са изборним материјалима и 
руковање тим материјалима, у складу са 
законом. 
 

Члан 26. 
 

У Комисији се сређује и чува 
документација (архивска грађа Комисије), 
са којом се поступа у складу са 
прописима. 
 

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 27. 
 

Питања која се односе на рад 
Комисије, а која нису уређена овим 
Пословником, могу се уредити одлуком 
или закључком Комисије, у складу са 
одредбама овог Пословника. 
 

Члан 28. 
 

Ступањем на снагу овог 
Пословника престаје да важи Пословник о 
раду Градске изборне комисије I Број 013 
- 2 од 20.03.2008. године. 

 

Члан 29. 
 

Овај Пословник ступа на снагу 
даном објављивања у “Службеном листу 
града Зајечара”. 

 
I Број 013 - 3 
У Зајечару, 29.03.2012.  године 

 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Ненад Стефановић, с. р. 
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На основу члана 12. став 1. Одлуке 

о Градском већу града Зајечара („Сл. лист 
Града Зајечара“, бр. 1/08 и 3/10), Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној 
29.03.2012. године донело је 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности за раскид 
Уговора о пословно - техничкој 

сарадњи закљученим између Града 
Зајечара и АД „Тимочка телевизија и 

радио“ Зајечар 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком даје се сагласност 
за раскид Уговора о пословно - техничкој 
сарадњи бр. 345-1 од 24.02.2012. године, 
који је закључен између Града Зајечара и 
АД „Тимочка телевизија и радио“ Зајечар.  
 

Члан 2. 
 

Сагласност из члана 1. ове Одлуке 
се даје сходно члану 8. став 1. Уговора о 
пословно - техничкој сарадњи, одређеним 
у члану 1. ове Одлуке.  
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука се објављује у 
''Службеном листу Града Зајечара''. 
 

 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 
 III бр. 011-23/12  
 У Зајечару, 29.03.2012. године  
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с. р. 

 
 

 
 
 

На основу члана 18. Уредбе о 
буџетском рачуноводству (''Службени 
гласник РС'', број 125/2003 и 12/2006), 
члана 29. Правилника о буџетском 
рачуноводству и члана 12. Правилника о 
попису имовине и обавеза, Градско веће 
града Зајечара доноси 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Извештаја  о извршеном 

попису Градске управе града Зајечара 
са стањем на дан 31.12.2011. године. 

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком усваја се Извештај 

о попису имовине и обавеза који је  
поднела Централна комисија за попис са 
стањем на дан 31.12.2011. године. 

 
Члан 2. 

 
Саставни део ове Одлуке чине: 

Извештај Централне пописне комисије, 
Извештај комисије за попис основних 
средстава и ситног инвентара, Извештај 
комисије за попис новчаних срдстава и 
готовинских еквивалената, краткорочних и 
дугорочних потраживања и обавеза и 
финансијских пласмана и Извештај 
Комисије за процену тржишне  вредности 
сигурне куће. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука се објављује у 
''Службеном листу Града Зајечара''. 
 
 
III бр. 011-22/12 
У Зајечару, 29.03.2012. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с. р. 
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На основу  члана 13. Правилника о 
роковима вршења пописа и усклађивања 
књиговодственог стања са стварним 
стањем, и према Решењу начелника 
Градске управе града Зајечара за рад 
Централне пописне комисије IV број: 02-
180 од 07.12.2011. године, Централна 
пописна комисија подноси Градском већу 
града Зајечара следећи 
 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ СА 
СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 

 
I 

 
Централна  пописна комисија 

именована Решењем начелника Градске 
управе града Зајечара IV број: 02-180 од 
07.12.2011. године у саставу: 

 
Данијела  Милетић, председник 
Ирена Ђорђевић, члан 
Зоран Мандрицојевић, члан 

 
Дала је упутства за планирање 

рада и начина вршења пописа и вршила 
контролу рада комисија. 

 
Начелник Градске управе града 

Зајечара, донео је Решење о образовању 
комисије за попис основних средстава и 
ситног инвентара IV број: 02-178 од 
07.12.2011. године у саставу: 

 
Миленковић Љубиша, председник 
комисије 
Јасмина Конић, члан 
Тијана Стаменовић, члан 

 
Попис је обављен у времену од 

12.12.2011. до 04.01.2012. године у 
присуству чланова Комисије за попис 
непосредним увидом у присуству радника 
Градске управе задужених одговарајућим 
основним средствима и ситним 
инвентаром. Комисија за попис сматра да 
су смештај и манипулација средстава 
добро организовани.  

 

Приликом пописа, извршено је 
обележавање основних средстава 
лепљењем бар-кодова и утврђено је да је 
усаглашено књиговодствено и стварно 
стање средстава и ситног инвентара у 
складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији. 

Вишкови и мањкови основних 
средстава и ситног инвентара на попису 
нису утврђени. 

Утврђен је расход основних 
средстава и то: 
1. Инвентарни број 0014005 - Радни сто 

набавна вредност 14.000,00 динара; 
исправка вредности 14.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара 
 

2. Инвентарни број 00300005 - Метална 
каса набавна вредност 3.000,00 
динара; исправка вредности 3.000,00 
динара; садашња вредност 0,00 
динара 
 

3. Инвентарни број 00300016 - 
Двокрилни орман  набавна вредност 
1.100,00 динара; исправка вредности 
1.100,00 динара; садашња вредност 
0,00 динара 

 
4. Инвентарни број 00300033 - 

Двокрилни орман набавна вредност 
1.100,00 динара; исправка вредности 
1.100,00 динара; садашња вредност 
0,00 динара 

 
5. Инвентарни број 00300096 - 

Двокрилни орман набавна вредност 
1.100,00 динара; исправка вредности 
1.000,00 динара; садашња вредност 
0,00 динара 

 
6. Инвентарни број 00300097 -  

Двокрилни орман набавна вредност 
1.100,00 динара; исправка вредности 
1.100,00 динара; садашња вредност 
0,00 динара 
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7. Инвентарни број 00100143 - Радни сто 

набавна вредност 14.000,00 динара; 
исправка вредности 14.000,00 динара 
садашња вредност  0,00 динара 
 

8. Инвентарни број 00100230 - Радни сто 
набавна вредност 14.000,00 динара; 
исправка вредности 14.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара 

 
9. Инвентарни број 00100231 - Радни сто 

набавна вредност 14.000,00 динара; 
исправка вредности 14.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара 
 

10. Инвентарни број 00302010 - Витрина 
трокрилна набавна вредност 1.000,00; 
исправка вредности 1.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара 
 

11. Инвентарни број 00102142 - Радни сто 
набавна вредност 5.000,00 динара; 
исправка вредности 5.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара 
 

12. Инвентарни број 00110223 - Радни сто 
набавна вредност 5.000,00 динара; 
исправка вредности  5.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара; 
 

13. Инвентарни број 00102238 - Радни сто 
набавна вредност 14.000,00 динара; 
исправка вредности 14.000,00 динара; 
садашња вредност  0,00 динара 
 

14. Инвентарни број 00302225 - 
Двокрилни орман набавна вредност 
1.100,00 динара; исправка вредности 
1.100,00 динара; садашња вредност  
0,00 динара 

15. Инвентарни број 00302226- Трокрилни 
орман набавна вредност 1.100,00 
динара; исправка вредности 1.100,00 
динара; садашња вредност 0,00 
динара 

16. Инвентарни број 00302228 - Метална 
каса набавна вредност 3.000,00 
динара; исправка вредности 3.000,00 
динара; садашња вредност  0,00 
динара 

Укупна набавна вредност износи 
93.600,00 динара, укупна исправка 
вредности износи 93.600,00 а садашња 
вредност износи  0,00 динара. 
 

II 
 

Након детаљног сагледавања 
Извештаја пописних комисија, Централна 
пописна комисија предлаже следеће: 
 
1. Да се усвоји предлог Комисије за 

попис основних средстава и ситног 
инвентара и расходују поменута 
основна средства зато што се ради 
о дотрајалој канцеларијској опреми 
која нема садашњу вредност. 

 
2. Да се наведена основна средства 

склоне у магацин бивше Тимочанке, 
а да се накнадно донесе Одлука о 
продаји истих. 

 
3. Да се у књиговодству спроведу 

следећа књижења: задужити конто 
011229 Исправка вредности 
административне опреме за износ 
од 93.600,00 динара а одобрити 
конто 011221 Канцеларијска опрема 
за исти износ. 
 

4. Да се уведе у главну књигу и 
помоћну књигу основних средстава 
на основу процењене вредности 
Комисије за процену вредности 
„Сигурне куће“: објекат сигурне 
куће у износу од 2.716.992,00 
динара; помоћни објекти у износу 
од 1.431.000,00 динара и 
грађевинско земљиште у износу од 
300.058,00 динара књижењем на 
следећи начин: задужити конто 
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011115 Остале стамбене зграде за 
износ од 2.716.992,00 динара за 
вредност објеката сигурне куће и 
исти конто за износ од 1.431.000,00 
динара за вредност помоћних 
објеката а одобрити конто 311111 
Зграде и грађевински објекти за 
исте износе; задужити конто 014112 
Грађевинско земљиште за износ од 
300.058,00 динара а одобрити конто 
311113 Остале некретнине и опрема 
за исти износ. 

III 
 

Комисија за попис обавеза и 
потраживања, благајне Градске управе 
Зајечар, стања жиро-рачуна буџета града 
Зајечара, Градског јавног 
Правобранилаштва, Туристичке 
организације, стања подрачуна средстава 
за посеабне намене извршила је попис на 
дан 31.12.2011. године у предвиђеном 
законском року и доставила је своје 
извештаје о попису Централној комисији: 
 

Комисија именована Решењем 
начелника Градске управе града Зајечар 
IV број: 02-179 од 07.12.2011. године у 
саставу: 

Драгана Јеленковић, председник 
Тања Аранђеловић, члан 
Тања Ђуричанин Томић, члан 
Извршила је попис са стањем на 

дан 31.12.2011. године и о извршеном 
попису и утврђеном стању подносимо 
следећи извештај: 
 
I ПОПИС СТАЊА ЖИРО-РАЧУНА 
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

На основу извода, стање нa  жиро-
рачуну буџета града Зајечара број 840-
155640-69, на дан 31.12. 2011. године 
износи 16.727.784,56 динара. 

 
II ПОПИС СТАЊА ЖИРО-РАЧУНА 
ГРАДСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВА 
 

На основу извода, стање на  жиро-
рачуну, на дан 31.12. 2011. године износи 
164.667,36 динара. 

III ПОПИС СТАЊА ЖИРО-РАЧУНА 
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗАЈЕЧАР 

На основу извода, стање на  жиро-
рачуну, на дан 31.12. 2011. године износи 
17.594,00 динара. 

 
IV ПОПИС СТАЊА ПОДРАЧУНА 
СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

На основу последњег извода, 
стање на подрачуним је следеће: 

 
- Новчана средства посебног подрачуна 

избеглице, на дан 31.12.2011. године, 
износи 7.769.978,26 динара. 

- Новчана средства депозита Града 
Зајечара, на дан 31.12.2011.године, 
износи 576.954,81 динара. 

- Градска управна-правна помоћ, на дан 
31.12.2011.године, износи 755.857,00 
динара. 

- Фонд за развој и унапређење 
пољопривреде, на дан 31.12.2011 
године, износи 458.014,85 динара. 

- ФЗП стамбени део, на дан 31.12.2011. 
године, износи 1.739.224,36 динара. 

- Фондација за подстицај и рађање 
деце, на дан 31.12.2011.године, износи 
1.909.185,34 динара. 

 
V ПОПИС БЛАГАЈНЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
- На дан 31.12.2011. године, салдо у 

главној благајни на основу благајничког 
извештаја и стварног стања је 0,00 
динара 

- На дан 31.12.2011. године, салдо у 
благајни бонова на основу благајничког 
извештаја и стварног стања је 0,00 
динара 

- На дан 31.12.2011. године, салдо у 
девизној благајни на основу 
благајничког извештаја и стварног 
стања је 0,00 динара 

- На дан 31.12.2011. године, салдо у 
динарској и девизној благајни 
Туристичке организације на основу 
благајничког извештаја и стварног 
стања је 0,00 динара 

- На дан 31.12.2011. године,  салдо у  
благајни Градског јавног 
правобранилаштва на основу 
благајничког извештаја и стварног 
стања је 0,00 динара 
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- На дан 31.12.2011. године, салдо у 

благајни Повереништва за избеглице 
на основу благајничког извештаја  и 
стварног стања је 0,00 динара 

 
 VI ПОПИС ПОТРАЖИВАЊА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ 
 
1. На конту 122111 - Потраживања од 

купаца дуговни салдо износи 
31.544.014,54 динара 

Аналитичка конта која имају дуговни 
салдо до 1 године: 
 

Ауто миркос 9,00 
Три собе 9.111,62 
Неутрон 174.932,88 
Фризерски салон БУМ 18.722,60 
Грамић Небојша адвокат 31.095,12 
Рацио 4.208,00 
Сами 25.534,00 
Лувр кафе 62.873,57 
Интер дил 15.196,90 
Цветковић Дејан адвокат 12.486,93 
Весна Бланић адвокат 5.613,80 
Удружење корисника кабловске 
телевизије 

4,80 

Закуп земљишта Митић Мирослав 15.782,00 
Закуп земљишта Митровић Сека 29.854,00 
ПИК 12.144,00 
Родос 4.048,00 
ЈКП Зајечар паркинг 135.576,43 
Топлификација Моравиа 13.842.964,5

4 
Термопластик 12.848,00 
Тритон 17.950,16 
Геодетски биро Геометри 1.892,40 

 
Купци који су опоменути: 
Леда (локална комунална такса) 126.666,00  
Нишпродукт 361.608,64 
Бинго 66.400,00 
Хаос плажа 36.360,00 
Сеико 138.645,20 
Сеико 1 706.634,99 
Ева 124.785,00 
Амићи миеи 80.592,00 
Јотел 222.285,00 
Тобако 376.380,00 
Бела 70.100,00 
Вулић маркет 18.240,00 
D G kafe 106.306,20 
Mag 298.304,00 
Тргоинпекс 420.673,97 

Термопласт 110.226,56 
Оптика Аца 152.460,00 
Кафе президент Ин (ненаплативо) 32.833,00 
 
Купци који су утужени: 
Оаза (поднета жалба) 636.808,80 
ВТМ Треид (наплата преко плате 
власника) 

816.036,16 

Милановић Милош Кројач 30.734,40 
ОД Петковић и други (донета 
пресуда) 

35.952,42 

Футура плус (стечај) 77.530,83 
Драган Николић Бос (донета пресуда) 73.676,00 
Компанија ДД Слобода апарати 
(донета пресуда) 

237.867,86 

Михајловић Од (донета пресуда) 71.909,60  
Агенција Визуал 401.270,63 
ЗД копани (утужен и потписан анекс) 620.522,95 
Бир бар (донета пресуда) 1.454.950,18 
Кафе де либре 46.000,00 
Атриум (споразум) 315.673,60  
 
 Остали купци 
Ауто санде (размена налога) 103.910,90  
Кристал (размена налога) 239.516,20  
ЈП Тимочка Крајина (пријава стеч. 
маси) 

7.779.820,00  

Терса балкан (у току потписивање 
анекса) 

713.584,80 

 
2. На конту 122145 потраживања по 

основу бензинских бонова дуговни 
салдо износи 278.495,00 динара 

 
Аналитички запослени који су утужени 
изгледа овако: 

Генчић Жељко 2.000,00 
Младеновић Бранислав 3.296,00 
Тодоров Ива 273.199,00 

 
3. На конту 122148 Остала потраживања 

од запослених дуговни салдо износи 
339.211,75 динара 
Аналитички, запослени који су дате 
износе  који се односе на 
потраживања за бензин оправдали у 
2012. Години изгледа овако: 
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Матијевић Саша 10.000,00 
Сандуловић Игор 36.660,00 
Живадиновић Драган 2.000,00 
Ничић Славољуб 13.000,00 
Јанковић Златан 4.000,00 
Митровић Саша 9.935,00 
Родић Миодраг 126.561,75 
Антић Божидар 15.160,00 
Манић Александар 37.895,00 
Ђурашевић Немања 13.000,00 
Спасић Душан 51.000,00 
Бранковић Данијел 20.000,00 

 
4. На конту 122155 Остала потраживања 

од државних органа и организација 
дуговни салдо износи 66.945.000,00 
динара 

 
5. На конту 122192 Потраживања од 

фондова по основу исплаћених 
накнада дуговни салдо износи 
120.753,97 

VII ПОПИС ОБАВЕЗА  ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 
1. На конту 211411 Обавезе по основу 

дугорочних кредита од домаћих 
банака потражни салдо износи 
480.219.436,89 динара 

 
Аналитичи по кредитима изгледа 
овако: 

Банка Интеса - 0576.2  74.850.873,67 
Банка Интеса - 1073.1 47.553.355,91 
Банка Интеса 2353.1 122.478.829,13 
Банка Интеса 4512.8 225.529.728,44 
Комерцијална банка 9.806.649,74 

 
2. На конту 231111 Обавезе за нето 

плате и додатке потражни салдо 
износи 9.838.124,35 динара - обавеза 
за зараде за месец децембар 2011. 
године 
 

3. На конту 231211 Обавеза по основу 
пореза на плате и додатке потражни 
салдо износи 1.241.936,84 динара - 
обавеза за зараде за месец децембар 
2011. године 

4. На конту 231311 Обавезе по основу 
доприноса за ПИО потражни салдо 
износи 1.006.403,12 динара обавеза за 
зараде за месец децембар 2011. 
године 
 

5. На конту 231411 Обавезе по основу 
доприноса за здравствено осигурање 
потражни салдо износи 562.670,83  
динара 
 

6. На конту 231511 Обавезе по основу 
доприноса за незапосленост потражни 
салдо износи 68.618,38  динара 
 

7. На конту 234111 Обавезе по основу 
доприноса за ПИО потражни салдо 
износи 1.006.403,12  динара 
 

8. На конту 234211Обавезе по основу 
доприноса за здравствено осигурање 
потражни салдо износи 562.670,83  
динара 
 

9. На конту 234311 Обавезе по основу 
доприноса за случај незапослености 
потражни салдо износи 68.618,38  
динара 

 
10. На конту 237411 Обавезе по основу 

пореза на исплате за услуге по 
уговору потражни салдо износи 
213.615,54 динара 
 

11. На конту 237511 Обавезе по основу 
доприноса за ПИО потражни салдо 
износи 233.462,37 динара - Одборници 
 

12. На конту 237611Обавезе по основу 
доприноса за здравствено осигурање 
потражни салдо износи 15.152,73 
динара - Oдборници 
 

13. На конту 241141 Обавезе по основу 
камата домаћим пословним банкама 
потражни салдо износи 1.675.016,59 
динара што аналитички изгледа овако: 
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Банка Интеса - 0576.2  303.688,82 
Банка Интеса -1073.1 93.037,27 
Банка Интеса 2353.1 735.849,46 
Банка Интеса 4512.8 542.302,51 
Банка Интеса  138,53 

  
14. На конту 245241 Обавезе за порез на 

додатну вредност по издатим 
фактурама потражни салдо износи 
564.059,20 динара. Обавеза је 
доспела 10.01.2012. године и  тада је 
измирена. 
 

15. На конту 252111  Добављачи у земљи 
потражни салдо износи 84.404.022,92 
динара 

Аналитичка конта код којих је  у 
целости или делимично измирена 
обавеза током јануара и фебруара 
месеца 2012. су: 
 

Ауто Миркос 1.389.528,29 
Милан СЗР 1.800,00 
Завод за унапређење пословања 10.297,00 
Беба Л СТР 2.110,00 
Рестора два брата 362.038,00 
Три собе 216.770,00 
ЈП ПТТ саобраћаја Србије 1.312.485,38 
Тимас  100.502,00 
Телеком Србија 5.305,78 
Уни кредит лизинг Србије 135.723,60 
Универзум студио 26.750,00 
Теленор 27.332,49 
МТС Телеком Србије 26.799,47 
Хемпрос 2.500,00 
Бонсаи 2.510,00 
Стилос 868.819,37 
РТС 500,00 
Цвећара Гага 1.700,00 
Републички геодетски завод 708.936,90 
Ауто центар Куси 7.765,00 
ЈП Обједињена наплата 264.920,93 
МНГ Центар 48.037,20 
Ауто Јовановић Зајечар 13.121,00 
Перица плус ауто сервис 21.500,00 
Колубара 5.945.507,31 
Ауто Чачак 4.000,01 
Веоила транспорт 14.029.217,98 
Експерт ижењеринг  26.100,00 
Топлификација Моравиа 489.156,89 
Банковић  714.020,16 
Ф канал 1.439.500,00 

Службени гласник 239.973,00 
Дунав осигурање 2.477.268,70 
ЈКП Краљевица 23.336.165,12 
Налед  217.000,00 
Фолк Диск 1.350.000,00 
Тимок  296.328,40 
ВЕ гас 2.300,00 
Паком  269.762,92 
Издаваштво ПТТ 40.716,00 
Уникредит банка 750,00 
ДВД Зајечар 9.650,00 
Нова савремена 50.386,00 
Здравствени центар мртвозорци 94.320,00 
Графолист 972.570,65 
Принцип прес 995.079,20 
Пословни биро 4.300,00 
Еуро аква 8.968,00 
АМП Ресторан професионал 4.700,00 
Хајдук 1.868.766,00 
Универзал 18.330,00 
ИПЦ 27.800,00 
Републичка административна 
такса 

1.530,00 

СТР Сања 33.048,00 
Вреле гуме 4.825,00 
Еуро клуб 15.000,00 
АМС осигурање 33.220,00 
Ауто мото плус 10.000,00 
ЈКП Погребне услуге 29.178,00 

 
Аналитичка конта чије су  обавезе 
доспеле а нису измирене су: 

 
Ауто мото клуб 610,00 
Код Меде 3.580,00 
Верат нет 18.750,00 
Ромулијана 250.193,00 
Апотека Зајечар 15.756,00 
ЈКП Водовод 285.583,73 
Инпрес 2,00 
Ауто кућа Зајечар 23.100,00 
Ауто превозник Манчић Зоран 21.240,00 
Слатка Кућа 3.547,50 
Белпром 12.986,00 
Огрев 126.120,96 
Миленијум 171.469,64 
Хеликон 23.471,38 
Тимочка крајина 1.343.038,99 
Веком 3.714,88 
Албо 24.532,20 
ДСТ ревизија 14.000,00 
Тропик МП 174.640,00 
Атеље MEZZANINE 
ARCHITECTS 

100.000,00 

SECURITATES SE 36.373,50 
Лимолукс 24.906,00 
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Аура 183.600,00 
Хидро мрежа 236.000,00 
АрхитектиТомић 52.156,00 
БОСАП ИНЦ 354.000,00 
Дуња декор 210.000,00 
Фортуна Зајечар 3,00 
Југоисток 2.221.718,36 
Фортуна ДОО Истражни и 
развојни центар 

444.000,00 

ЕТМ Инжењеринг Бор 9.912,00 
ПИКС арт студио 337.043,40 
Грнчарска радња 19.000,00 
Хотел Славија 7.902,00 
Телефонија 256.318,67 
Стална конференција градова и 
општина 

458.560,25 

Јелена Мајсторовић 21.183,00 
Православна епархија 42.294,00 
Леро графичар 15.000,00 
CET COMPMUTER 
EQUIMPMENT AND TRADE 

1.306,80 

Орион експрес 22.000,00 
Леп сан 4.388,00 
Геодетски биро Геометри 52.000,00 
PUBLICITE 23.948,00 
ИП Глосаријум 51.840,00 
Дан граф 8,00 
Електротимок  55.360,88 
Еурокристал  21.983,40 
МУП  200.733,49 
РЕДАК пословни именик 9.204,00 
Интермекс  57.218,40 
Јавно стамбено предузеће 
Зајечар 

20.784,40 

ЈП Склоништа 118.179,00 
ЈВП Србијаводе 9.363.898,32 
Специ. бол. за рехаб. Гамзиград 95.000,00 
СТР Хибрид 790,00 
Галерија УЛУС 97.114,43 
Удружење бањских и клим.места 21.780,00 
ОД Миловановић Душан - Маки 6.620,00 
Диги ТВ 32.465,10 
Кодекс сервис 9.389,00 
АРТ декоративни студио Тодорс 1.298,00 
11. мај Школа за децу оштећеног 
слуха 

467.772,00 

В. Рамадановић СОС ВИДА 53.850,00 
Президент ресторан 13.700,00 
Мото боем 21.531,40 
Ауто електроник центар 11.240,00 
СЗТР Кинг 570,00 
Тони 1.550,00 
Скалар 81.000,00 
Сензо 3.103,00 
Екологика 29.000,00 
ПОК Ваљево 18.000,00 

Наш глас 16.896,00 
Пословна мрежа - прив. Центар 42.768,00 
Позориште Тимоче Крајине 10.500,00 
Факултет техничких наука 16.000,00 
РАРИС 339.286,00 
Мартини Весто 2.900,0 
Пољопривредно добро Зајечар 68.616,00 
ТДРЦ 121.580,00 
Туристичка организација Зајечар 35.940,00 
Реноме 1.400,00 
Апостроф - савременик 5.400,00 
Паркинг сервис 14.720,00 
ЈНБ Метеор систем 14.197,76 
Воде Војводине 8.811,99 
Велефарм 53.406,80 
Паркинг сервис и гараже 1.000,00 
Вила Тамарис 7.200,00 
Мотел Ливаде 4.154,00 
Пореч ДОО 464,00 
Метал шоп 10.357,51 
ORACELE 82.526,52 
ЈП Тимочка Крајина 111.661,04 
Мерцедес бенц 61.316,34 
Призма 589.056,00 
Инфо биро 1.622.895,59 
Хелен 2.400,00 
Брзан пласт 8.850,00 
Електромонтажа 91.686,00 
ДУТЕ 10.987,69 
Инфо план 2.000.000,00 
Унипројект 120.000,0 
 
16. На конту 251111Примњени аванси 

потражни салдо износи 1.438.362,52 
динара, што аналитички изгледа 
овако: 

СТКР Форд 12,20 
ТРВ Сервис HQ 22,80 
Нерасправљене уплате 207.483,67 
Месне заједнице 1.212.398,09 
Олимп систем ДОО 18.445,76 

 
17. На конту 254112 Обавезе према 

буџетским корисницима потражни 
салдо износи 66.945.000,00 динара 
 

18. На конту 254922 Обавезе према 
члановима комисија потражни салдо 
износи 875.735,00 динара 
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19. На конту 291911 Обавезе фондова за 

исплаћене обавезе по основу накнада 
потражни салдо износи 120.753,97 
динара. 

IV 
 

Централна пописна комисија је 
увидом у доставњене извештаје 
наведених комисија констатовала да у 
раду комисија није било 
неправилности, извештаје треба 
прихватити у целости и предлаже 
Градском већу Града Зајечара да 
комплетан Извештај централне 
пописне комисије прихвати.  
 
 

Председник комисије 
Данијела Милетић, с. р. 

 
Члан комисије 

Ирена Ђорђевић, с. р. 
 

Члан комисије 
Зоран Мандрицојевић, с. р. 

 
 
 

ПРОЦЕНА ТРЖИШНЕ ВРЕДНОСТИ 
СИГУРНЕ КУЋЕ 

која се налази у Зајечару,кп. бр. 9894/45 
К.О. Зајечар 

чији је корисник  град Зајечар 
 
           На основу Решења градоначелника 
Града Зајечара II бр. 02-6/2012 од 
20.01.2012. године, комисија у саставу: 
 

1. Љубиша Тасић дипл.инг.грађ. 
2. Милан Димитријевић дипл.ецц. 
3. Иван Стојановић дипл.инг.арх. 

 
извршила је процену тржишне вредности 
објеката: сигурна кућа (објекат бр. 1.), 
помоћног објекта - бр. 2 , помоћног 
објекта - бр. 3 и земљишта на коме се 
налазе ови објекти на следећи начин: 
 
 

 

А) ОБЈЕКАТ СИГУРНА КУЋА 
 

Тржишна вредност грађевинских 
објеката одређује се на основу 
постигнутих тржишних вредности на 
тржишту, оваквих или сличних објеката са 
применом корективних елемената у 
зависности од старости објекта, локације 
објекта и квалитета објекта . 

Објекат - сигурна кућа налази се у 
Зајечару на кп. бр. 9894/45 К.О. Зајечар 
бруто површине 126,00м² и нето корисне 
површине 89м². Сам објекат изграђен је 
од тврдог материјала, поседује све 
прикључке на инфраструктуру (електрика, 
вода, канализација). Исто тако 
инсталирано је и сопствено централно 
грејање. Објекат је    у употребљивом 
стању. Спратност објекта је П0+П. 

Прво смо утврдили грађевинску 
вредност објекта на дан 31.01.2012. год. 
Од ове вредности смо одузели вредност 
амортизације . 

Детаљном анализом свих позиција 
утврђено је да када би се овај објекат 
сада   градио његова грађевинска 
вредност би била 4.528.320,00 динара. Од 
ове вредности одбија се 40% што је 
максимално колико може да се урачуна 
амортизација    . Вредност амортизације 
износи 1.811.328,00. 

То значи да тржишна  вредност 
објекта сигурна кућа на дан 31.01.2012. 
године износи: 4.528.320,00 - 1.811.328,00 
=  2.716.992,00 

  
Б) ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ 

          
Помоћни објекти (на копији плана 

означени бројем 2. и 3.) налазе се на истој 
катастарској парцели као и објекат 
сигурна кућа. Ове објекте тренутно 
користи Планинарско друштво - Зајечар. 
Помоћни објекти су такође изграђени од 
тврдог материјала и комунално су 
опремљени. Бруто површина ових 
објеката је 86м² а нето површина износи 
75м² . 

Анализом цена и свих позиција 
процењено је да овај помоћни објекат 
када би се сада градио његова 
грађевинска вредност би била 
2.385.000,00динара. Од ове вредности, 
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одбија се 40% што је максимално колико 
може да се урачуна амортизација тј. 
954.000,00. То значи да тржишна вредност 
ових помоћних објеката износи 
1.431.000,00 

 
 

В) ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
 

На основу Одлуке о одређивању 
почетног износа закупнине код давања 
грађевинског земљишта у закуп, ова 
грађевинска парцела налази се у првој 
зони и износи 506,00 дин/м². Пошто 
грађевинска парцела има површину 593 
м², тржишна вредност овог земљишта је 
593 х 506,00 = 300.058,00 динара 
 
 

 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 

А/ ОБЈЕКАТ СИГУРНА КУЋА 
.................................................2.716.992,00 
 
Б/ ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ ........1.431.000,00 
 
В/ ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 
....................................................300.058,00 

 
У Зајечару 
06.02.2012. године 
 

КОМИСИЈА 
 

Љубиша Тасић,дипл.инж.грађ., с. р.  
 

Милан Димитријевић,дипл.ецц., с. р.  
 

Иван Стојановић, дипл.инж.арх., с. р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Драган Вукашиновић. Адреса: Зајечар, Трг 
Ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 664. E-mail: ozajecar@verat.net 
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