
ГОДИНА III БРОЈ 8 7. МАЈ 2010.

На основу чл. 143. став 1. Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/09 и 81/09 
– испр.), чл. 14. став 1. тачка 20. и чл. 39. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 07.05.2010. године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗВОЂЕЊУ ХИТНИХ РАДОВА У КОРИТУ И НА
 СЛИВУ РЕКА БЕЛИ ТИМОК - ЦРНИ ТИМОК - 

ВЕЛИКИ ТИМОК

Члан 1.

Приступа се извођењу хитних радова у ко-
риту и на сливу река Бели Тимок – Црни Тимок – 
Велики Тимок, ради формирања система заштите 
од поплава и санације насипа и еродираних обала 
река Бели Тимок – Црни Тимок – Велики Тимок, по 
фазама : Фаза 1: интервентни радови на Белом Ти-
моку на најугроженијим деоницама, Фаза 2: регу-
лациони радови и изградња целовитог заштитног 
система Белог Тимока и Фаза 3.: регулациони ра-
дови и изградња целовитог система Бели Тимок 
– Црни Тимок – Велики Тимок.

Члан 2.
  
Радове из претходног члана спровешће Јавно 

водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд 
и Град Зајечар, у складу са својим овлашћењима 
и обавезама утврђеним овом Одлуком, сагласно 
расположивим средствима који се обезбеђују : 

1. за фазу 1.: из Програма пословања ЈВП „Ср-
бијаводе“ за 2010.годину (ЈВП „Србијаводе“ ће 
започети радове коришћењем расположивих 
средстава и затражити допунска средства од 
надлежног Министарства пољопривреде, 
шумарства и водопривреде - Републичке 
дирекције за воде).
2. за фазу 2 и 3.: из кредитног аранжмана са 
Светском банком, преко МПШВ – Републичка 
дирекција за воде, након спроведених 
процедура по правилима Светске банке
2.1. ЈВП „Србијаводе“ које према Закону о во-
дама управља водопривредним објектима 

у општој употреби и обавља инвеститорске 
послове код изградње објеката за заштиту 
од штетног дејства вода, на основу уговора 
закљученог са Министарством пољоприв-
реде, шумарства и водопривреде - Репубичка 
дирекција за воде (бр. 48-00-13/2007-07 од 
16.05.2007. године), врши надзор и руководи 
реализацијом пројеката који се финансирају 
из средстава обезбеђених по међународном 
уговору о развојном кредиту бр. 4105 YФ ЈВП 
„Србијаводе“ 
2.2. ЈВП „Србијаводе“, ће по испуњењу ус-
лова за спремност пројекта по процедури 
Светске банке доставити Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 
- Републичкој дирекцији за воде, предлог 
конкурсне документације за реализацију 
хитних радова Фаза 2: регулациони радови и 
изградња целовитог заштитног система Белог 
Тимока. 

Члан 3.

Јавно водопривредно предузеће „Србија-
воде“ Београд и Град Зајечар закључиће по хитном 
поступку Уговор о заједничкој изградњи – реа-
лизацији пројекта „Заштитно подручје „Зајечар“: 
изградња заштитног система Бели Тимок-Црни 
Тимок-Велики Тимок“, у складу са претходно при-
бављеним условима надлежних органа и институ-
ција.

Сагласно обавезама по закљученом спо-
разуму из првог става ове Одлуке, Јавно водо-
привредно предузеће „Србијаводе“ Београд и 
Град Зајечар, реализоваће пројекат „Заштитно 
подручје „Зајечар“: изградња заштитног система 
Бели Тимок-Црни Тимок-Велики Тимок“, у складу 
са претходно прибављеним условима надлежних 
органа и институција.

Уколико се не обезбеде средства за 
финансирање хитних радова предвиђених 
овом Одлуком, односно, уколико наступи застој 
или други проблеми у финансирању изградње 
објеката из фазе 2 и 3 ове Одлуке, потписници су 
дужни да о томе писменим путем обавесте другог 
потписника Уговора из става 1. ове одлуке, при 
чему немају међусобних потраживања по основу 
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извршених улагања. 

Члан 4.

Сагласно обавезама по закљученом спо-
разуму из члана 3. ове Одлуке, Град Зајечар се 
обавезује да у складу са законом, спроведе пос-
тупак решавања имовинско-правних односа по 
траси дефинисаној техничком документацијом 
(откуп земљишта, службеног пролаза, одлагања 
материјала, смештај материјала и радника и 
слично). Решавање имовинско правних односа 
подразумева и обезбеђење услова за фазно из-
вођење радова у складу са чланом 2. ове Одлуке.

  
Члан 5.

Град Зајечар се обавезује да благовремено 
поднесе захтев свим надлежним органима и ин-
ституцијама за достављање претходних услова у 
циљу идентификација укрштања инсталација са 
трасом на којој ће се радови изводити.

Члан 6.

Град Зајечар се обавезује да достави прецизне 
податке о локацијама позајмишта материјала и ху-
муса, депонија за одлагање вишка неквалитетног 
материјала, као и да да писмену сагласност за 
привремено коришћење приступних и помоћних 
путева за потребе напред наведених радова.

Члан 7.

ЈВП „Србијаводе“ обавезује се да се у реали-
зацији послова придржава прописа у области 
изградње и усвојених техничких решења хитних 
радова, услова које су прописале надлежне инсти-
туције, као и да обезбеди извршење прописаних 
мера ради заштите људи и материјалних добара.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у „Службеном листу Града Зајечара“. 

I бр.011 - 22
У Зајечару, 07. 05. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                                 

 ПРЕДСЕДНИК                                                                          
         Иван Јоковић с. р.

 

На основу члана 39. Статута Града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“, број 1/08) и члана 13. 

став 1.Одлуке о начину обележавањa Дана Града 
Зајечара („Сл. лист општине Зајечар“, број 5/08 и 
„Сл. лист града Зајечара“, број 3/08)), Скупштина 
Града  Зајечара, на седници одржаној 07.05.2010. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2010. ГОДИНУ

I

Годишња награда Града Зајечара за 2010. го-
дину, додељује се:

1. Ватрогасно спасилачкој јединици Зајечар 
за изузетну ангажованост испољену приликом 
спашавања становништва у насељима  на терито-
рији града Зајечара угроженим поплавама.

2. Ловачком удружењу „Краљевица“ 
Зајечар за постигнуте резултате у обављању 
својих активности на заштити природе, дивљачи 
и  животне средине.

3. Протојереју - ставрофору Драгољубу 
Павловићу,  за исказану бригу и труд  приликом 
сакупљања и пружања хуманитарне помоћи по-
родицама на поплављеном терену.

 4. Јелени Станковић, професорки биологије 
у ОШ ‘’Љуба Нешић’’ у Зајечару, за изванредне 
резултате са ученицима на такмичењима из био-
логије. 

 5. Милету Ђорђевићу , дипл. инж. машин-
ства, за дугогодишњи предан рад на пословима 
важним за безбедност железничког саобраћаја.

 
II

Решење објавити у „Службеном листу Града 
Зајечара“.

I број:02 - 86
У Зајечару, 07. 05. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА
       
  ПРЕДСЕДНИК
    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) и 
члана 13. став 1. Одлуке о начину обележавањa 
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Дана града Зајечара („Сл. лист општине Зајечар“, 
број 5/08 и „Сл. лист града Зајечара“, број 3/08)), 
Скупштина града  Зајечара, на седници одржаној 
07.05.2010. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА У 2010. ГОДИНИ

I

Повеља за 2010. годину, као признање за 
постигнуте резултате и подстрек за још већа зала-
гања, додељује се:

 
1. Милошу Тодоровићу, ученику Основне 

школе ‘’Љуба Нешић’’ у Зајечару за, постигнуте 
резултате  на такмичењима из биологије.

2. Стефану Станковићу, ученику Основне 
школе „Љуба Нешић“ у Зајечару, за постигнуте 
резултате на такмичењима из математике и био-
логије.

3. Јовани Милошевић, ученици Основне 
школе „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, за 
изузетне резултате на домаћим и међународним 
такмичењима у шаху. 

4. Милици Милошевић, ученици Основне 
школе „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, за 
постигнуте резултате на такмичењима у шаху.

5. Милану Антоновићу, ученику Основне 
школе „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару, 
за постигнуте резултате на такмичењима из исто-

рије.
6. Петри Јовановић, ученици Основне школе 

„Десанка Максимовић“ у Зајечару, за постигнуте 
резулате на такмичењима о познавању сао-
браћаја.

7. Милици Јовановић,  ученици Основне 
школе „Десанка Максимовић“ у Зајечару, за пос-
тигнуте резулате на такмичењима из  математике 
и физике.

8. Михајлу Милијићу, ученику Гимназије у 
Зајечару за постигнуте резулате на такмичењима 
из  математике и физике.

9. Милану Момчиловићу, ученику Гимназије 
у Зајечару за постигнуте резулате на такмичењима 
из различитих наставних области.

10. Удружењу карате клубова Тимочке 
Крајине у Зајечару, за постигнуте резултате у 
области спорта.

II

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број:02-87
У Зајечару, 07.05.2010.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
    Иван Јоковић 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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