ГОДИНА I

БРОЈ 8

На основу члана 79. тачка 1. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број
129/07) и члана 39. тачка 30, у вези са чланом
14. тачка 17. Статута града Зајечара („Службени
лист града Зајечара“, број 1/08), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.12.2008.
године, покренула је

ИНИЦИЈАТИВУ
ЗА ИЗМЕНУ УРЕДБЕ О ПЛАНУ МРЕЖЕ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА

31. ДЕЦЕМБАР 2008.

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.
01/08), Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној 31.12.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ
ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Уводне одредбе
Члан 1.

I
У Уредби о плану мреже здравствених
установа („Сл. гласник РС“ број 42/06, 119/07
и 84/08), у Табели територијалног распореда и
постељних капацитета здравствених установа
у Републици Србији, која је саставни део ове
Уредбе, под редним бројем XV Зајечарски
управни округ, предвидети Дом здравља у
Зајечару као самосталну здравствену установу,
односно извршити измену тако да уместо речи:
„Здравствени центар Зајечар“ стоје речи: „Дом
здравља Зајечар“ и „Општа болница Зајечар“ са
430 постеља.
II
Иницијативу доставити Министарству
здравља Републике Србије и Влади Републике
Србије.
III
Ову Иницијативу објавити у „Службеном листу града Зајечара“.
I Бр.50-1
У Зајечару, 31.12. 2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Град Зајечар приступа изради Стратегије
привредног развоја Града Зајечара.
Члан 2.
Под Стратегијом привредног развоја Града
Зајечара (у даљем тексту: Стратегија) у смислу
ове одлуке подразумева се плански документ
локалног економског развоја који се усваја за
период 2008 – 2013 године.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је дефинисање
потенцијалних економских развојних могућности, одређивање потенцијалних предности и развојних приоритета Града Зајечара,
повећање конкурентности Града, повећање
броја радних места и изградња позитивне пословне климе.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије
представљају национална и локална стратешка
документа, а посебно:
- Стратегија подстицања и развоја страних
улагања („Службени гласник РС”, број 22/06);
- Стратегија регионалног развоја Републике Србије за период од 2007. до 2012. године
(„Службени гласник РС”, број 21/07).
- Стратегија развоја пољопривреде Србије
(„Службени гласник РС”, број 78/05);
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- Стратегија развоја туризма Републике Србије („Службени гласник РС”, број 91/06);
- Стратегија развоја информационог
друштва у Републици Србији („Службени гласник РС”, број 87/06);
- Стратегија развоја стручног образовања
у Републици Србији („Службени гласник РС”,
број 1/07);
- Стратегија развоја образовања одраслих
у Републици Србији („Службени гласник РС“,
број 1/07).
Члан 5.
Кроз процесе припреме Стратегије промовисаће се интегрални партиципативни приступ планирању локалног економског развоја,
међусекторска сарадња и размена информација,
укључивање и координација јавног, приватног
и цивилног сектора у процесу одлучивања и
партнерство са институцијама и представницима привреде.
Радни тим за израду Стратегије
Члан 6.
У циљу израде Стратегије, именоваће се
Радни тим за израду Стратегије (у даљем тексту:
Радни тим), кога чине представници Градске
управе, представници великих предузећа, представници малих и средњих предузећа (класификација према Закону о рачуноводству), банака и пословних удружења, пољопривредници,
представник регионалне развојне агенције,
стручњаци ангажовани у администрацији, институтима, универзитетима, јавним предузећима, невладиним организацијама, медијима као
и остали представници јавног, приватног и
цивилног сектора.
Чланове радног тима именује Градско веће.
У рад Радног тима могу бити укључени
и страни стручњаци, као стручна и техничка
подршка, кроз међународне програме.
Радом Радног тима руководи градоначелник.
Основни задатак Радног тима је израда
Стратегије.
Члан 7.
Радни тим ће једном месечно достављати
извештаје Градоначелнику и Градском већу о
постигнутим резултатима у поступку припреме
Стратегије.
Члан 8.
Одељење за локални економски развој
Градске управе пружа подршку Радном тиму,
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кроз обезбеђење простора за рад и кадрове,
техничку помоћ током израде Стратегије, достављање свих званичних релевантних података
и др.
Члан 9.
Током израде Стратегије биће организовани форуми за стручне и јавне расправе, округли
столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад могу
бити укључени и сви остали заинтересовани
учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и
правовремено обавештавање јавности.
Члан 10.
Рок за израду Стратегије је 12 (дванаест)
месеци од дана ступања на снагу ове Oдлуке.
Члан 11.
Средства за праћење процеса израде Стратегије ће се обезбедити из буџета града, донација и других извора.
Члан 12.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном листу града
Зајечара“.
I број 011- 59
У Зајечару, 31.12.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 39. ст. 1. тачка 30. Статута
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”,бр
.1/08),Скупштина града Зајечара, на седници
одржаној дана 31.12.2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ
И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ГРАДУ
ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Локални акциони
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план за унапређење положаја избеглих и
интерно расељених лица у граду Зајечару, који
је саставни део ове одлуке.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ‘’Службеном листу града
Зајечара’’.
I бр. 011-60/08
У Зајечару,31.12.2008. год.
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- од 61-100 м2................................... 13,99 дин.
- од 101-500 м2..................................10,18 дин.
- преко 500 м2.....................................7,12 дин.
- киосци (по комаду).....................689,00 дин.
- бензин. пумпа (по комаду).913,72 дин.
III
Даје се сагласност ЈКП „Комуналац“ Салаш
да цене гробљанских услуга може утврдити у
следећим износима:
- одржавање гроб. места....... 406,02 дин.
- закуп гробних места........2.154,77 дин.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

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

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), Скупштина града Зајечара на седници
одржаној дана 31.12.2008. године, донела је

V
Решење објавити у „Сл. листу града
Зајечара“.
I бр.38-10
У Зајечару, 31.12.2008. године
СКУПШТИНA ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ“КОМУНАЛАЦ”
САЛАШ НА ЦЕНУ ВОДЕ, ЦЕНЕ УСЛУГА
ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА И ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ
УСЛУГА

I
Даје се сагласност ЈКП „Комуналац“ Салаш
да може утврдити цену воде у износу од 19,08
дин/м3.
II
Даје се сагласност ЈКП „Комуналац“ Салаш
да цене услуга извожења смећа може утврдити
у следећим износима:
Категорија корисника

цена м2

- за домаћинства................................2,54 дин.
- за дворишта......................................0,28 дин.
- за школе, библиотека.....................2,54 дин.
- установе...........................................10,18дин.
- привреда.........................................10,18 дин.
- тргов. и угост. до 30 м2.................26,71 дин.
- од 31-60 м2 .....................................21,62 дин.

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), Скупштина града Зајечара на седници
одржаној дана 31.12.2008. 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
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.............................................................11,87 дин/м3
- за домаћинства, установе чији је оснивач
град Зајечар, Центар за избеглице у Грљану
.............................................................23,76 дин/м3
- за остале установе и друге организације
из друштвених делатности............. 47,53 дин/м3
- за привреду........................ 95,06 дин/м3
II
У цену воде из претходног става урачунато
је баждарење водомера.
III
ЈКП „Водовод“ Зајечар дужно је да од предложене цене воде издвоји 30% за инвестиције.
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 накнаде за заштиту и
унапређење животне средине.

31. ДЕЦЕМБАР 2008.

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), Скупштина града Зајечара
на седници одржаној дана 31.12. 2008. године,
донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР ЗА
2009. ГОДИНУ

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа “Водовод”
Зајечар за 2009. годину, који је усвојио Управни
одбор Јавног комуналног предузећа “Водовод”
Зајечар на седници од 17. 12. 2008. године.
2. Решење доставити: Јавном комуналном предузећу “Водовод” Зајечар, надлежним
министарствима и архиви града Зајечара.

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

I број 02-170
У Зајечару, 31.12. 2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 13. и 14. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр. 129/07),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.12.2008. године, донела је

РЕШЕЊЕ

Цене из става I овог Решења примењиваће
се од 01. 01. 2009. године.

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА И
СЕКРЕТАРА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У
СТАЛНОМ САСТАВУ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА

VI

I

Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.
I бр.38-11
У Зајечару, 31.12.2008. године
СКУПШТИНA ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

Именују се председник и чланови
Градске изборне комисије у сталном саставу и
њихови заменици, и то:
1. НЕНАД СТЕФАНОВИЋ, дипл. правник, председник (на предлог одборничке групе
“Живим за Зајечар – Бошко Ничић”)
ИЛИЈА МАТИЋ, дипл. правник, заменик
председника (на предлог одборничке групе
“Живим за Зајечар – Бошко Ничић”)

31. ДЕЦЕМБАР 2008.
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2. БИЉАНА ПОПОВИЋ, дипл. правник,
члан (на предлог одборничке групе “Живим за
Зајечар – Бошко Ничић”)
ЉУБИША ДУЈНОВИЋ, административни
радник, заменик члана (на предлог одборничке
групе “Живим за Зајечар – Бошко Ничић”)
3. НЕВЕНКА ПАУНОВИЋ, дипл. правник,
члан (на предлог одборничке групе “Живим за
Зајечар – Бошко Ничић”)
НЕНАД ВАСИЛИЈЕВИЋ, дипл. инж. агрономије, заменик члан (на предлог одборничке
групе “Живим за Зајечар – Бошко Ничић”)
4. СЛАВОЉУБ ВЕЉКОВИЋ, дипл. правник, члан (на предлог одборничке групе “Живим за Зајечар – Бошко Ничић”)
СЛАЂАН САВИЋ, дипл. правник, заменик
члана (на предлог одборничке групе “Живим
за Зајечар – Бошко Ничић”)
5. ГРАДИСЛАВ СТАНКОВИЋ, пензионер,
члан (на предлог одборничка групе Српске радикалне странке)
МИОДРАГ ЖИКИЋ, студент, заменик
члана (на предлог одборничка групе Српске
радикалне странке)
6. ДРАГАН ВОЈИНОВИЋ, рецепционер,
члан (на предлог одборничка групе Српске
радикалне странке)
ТОМИСЛАВ ТОДОРОВИЋ, пензионер,
заменик члана (на предлог одборничка групе
Српске радикалне странке)
7. МИРОЉУБ ПЕЈИЋ, дипл. економиста, члан (на предлог одборничке групе Демократске странке)
ВАЛЕНТИНА ШПАНОВИЋ, економиста,
заменик члана (на предлог одборничке групе
Демократске странке)
8. БРАНКО КУЛИЋ, правник, члан (на
предлог одборничке групе СПС/ПУПС/НС)
БОРИВОЈЕ ЂОРЂЕВИЋ, дипл. правник,
заменик члана (на предлог одборничке групе
СПС/ПУПС/НС)
9. СЛАВОЉУБ СТЕВАНОВИЋ, СССгимназија, члан (на предлог одборничке групе
Г17+)
БРАНИСЛАВ МИЛЕНКОВИЋ, машински
техничар, заменик члан (на предлог одборничке групе Г17+)
II
Именују се секретар и заменик секретара Градске изборне комисије, и то:
СЛАЂАНА КАРАН, дипл. правник, секретар
ДРАГАН ВУКАШИНОВИЋ, дипл. правник, заменик секретара
III
Даном ступања на снагу овог Решења престаје
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да важи Решење о именовању председника,
чланова и секретара Градске изборне комисије у
сталном саставу и њихових заменика („Сл. лист
општине Зајечар“ број 6/08).
IV
Решење доставити именованима и објавити
у „Сл. листу Града Зајечара“.
Поука о правном средству: Против овог
Решења допуштена је жалба Окружном суду
у Зајечару у року од 24 часа од доношења
решења.
I број:02-137
У Зајечару, 31.12.2008. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута Града
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној
31.12.2008.године, донела је

ЗАКЉУЧАК
I
Не прихвата се препорука Владе Републике
Србије за отпис обавеза АД за трговину
„ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ“ Зајечар по основу
јавних прихода који су директни и уступљени
приходи буџета Града Зајечара, за период од 1.
јануара 2005. године закључно са последњим
даном месеца који претходи месецу у коме ће
се потписати уговор о продаји капитала.
II
Закључак објавити у „Службеном листу
Града Зајечара“.
I бр.400-36
У Зајечару, 31.12.2008.године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
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