
ГОДИНА IV БРОЈ 8 30. МАРТ 2011.

На основу члана 15. став 1. тачка 4. Закона о ван-
редним ситуацијама (‘’Сл. гласник РС’’, број 111/09), а у 
вези чл. 8. и 9. Уредбе о саставу и начину рада штабова 
за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 96/10) и 
члана  12. Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 1/08, 3/10 и 7/11), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 30.03.2011.године, 
донело је 

РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

Образује се Штаб за ванредне ситуације Града 
Зајечара (у даљем тексту: Штаб).

II

Командант штаба: Бошко Ничић, градоначел-
ник,

Заменик команданта: Срећко др Николић, 
заменик градоначелника,

Начелник штаба: Радојица Гавриловић, главни 
полицијски инспектор, шеф одсека за управљање ризи-
ком и цивилну заштиту Одељења за ванредне ситуације 
Зајечар,

Чланови штаба: Иван Јоковић, председник 
Скупштине града,

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

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

Ненад Атанасијевић, Градско веће, ресор за пољо-
привреду,

Владимир Виденовић, Градско веће, ресор за 
ветерину,

Рајко Стевановић, помоћник градоначелника за МЗ,
Зоран Јовић, начелник Одељења за инспекцијске 

послове Градске управе,
Александар Манић, начелник Комуналне полиције 

Градске управе,

Љубомир Ђуричић, директор Дирекције за изградњу,
Милош Јотовић, директор ЈКП “Краљевица”,
Зоран Јовановић, директор АД “Пут”,
Радиша Николић, директор ЈКП “Водовод”,
Данко Ранђеловић, директор АД “Водоградња”,
Небојша Николић, Предузеће за путеве “Зајечар”,
Драган Кожицић, директор ЈП “Тимочка крајина”,
Зоран Филиповић, директор АТП “Тимас” Зајечар,
Душан Калајџић, директор ПД “Зајечар”,
Станислав др Тадић, директор Здравственог центра 

“Зајечар”,
Слађана Ристић, директорка Завода за јавно 

здравље “Тимок”,
Зоран др Маринковић, директор Ветеринарског ин-

ститута “Зајечар”,
Златибор Павловић, директор ЕД “Електротимок” 

Зајечар,
Александар Бранковић, директор “Телеком”- а 

Зајечар,
Ивица Ивановић, начелник ПУ Зајечар,
Јене Радић, командант 5. центра за за обуку војника,
Бранислав Матић, командир Ватрогасно - спаси-

лачке чете Зајечар,
Владимир Марковић, секретар Црвеног крста Зајечар.

Секретар штаба: Славољуб Вељковић, секретар 
Скупштине града       

                        
Повереници штаба: председници свих Савета 

МЗ са територије Града Зајечара

III

Стручне и административно-техничке послове за 
потребе Штаба врши Одељење за привредду Градске 
управе града Зајечара.

IV

Седнице Штаба сазива командант Штаба, а у њего-
вој одсутности заменик команданта.

Редовне седнице Штаба одржавају се најмање 
једанпут у три месеца. 

Ванредне седнице Штаба се обавезно сазивају у 
кризним ситуацијама (у случају настанка појава које могу 
да угрозе здравље и животе људи или да проузрокују 
штету већег обима) и према потреби.
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V
 
Оперативни штаб организује заштиту и предузима 

мере у случају настанка ванредне ситуације у складу са 
Законом о ванредним ситуацијама.

VI

У року од 30 дана од дана доношења овог Решења, 
Штаб ће донети пословник о свом раду.

VII

Даном доношења овог Решења престаје да важи 
Решење о образовању Оперативног штаба Града Зајеча-

ра за ванредне ситуације II број 02-108 од 12.11.2009. 
године.

VIII

Решење доставити именованима, архиви и објавити 
у „Службеном листу града Зајечара“. 

III број 02-44
У Зајечару, 30.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

П р е д с е д н и к                                                        
 Бошко Ничић 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. закон), члана 10. став 2 Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. 
лист општина“, бр. 26/06, 6/07, 9/07 и 6/08, „Сл. лист града Зајечара“ бр. 3/08, 6/08, 3/10-др. Одлука и 16/10) и члана 
59. тачка 11. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 30.03.2011. године,  донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈП “ТИМОЧКА КРАЈИНА” ЗАЈЕЧАР

 НА ЦЕНОВНИК  КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

I 

Даје се сагласност Јавном предузећу „Тимочка Крајина“ Зајечар на  Ценовник коришћења јавних паркиралишта 
на територији града Зајечара којим су утврђени следећи износи:

РЕД.
БРОЈ ВРСТА ПАРКИРАЊА ЗОНА ЦЕНА

1. Једнократно паркирање
Паркинг карта за 1 сат паркирања I   35,00 дин. 
Паркинг карта за 1 сат паркирања II   25,00 дин.
Паркинг карта за 1 сат паркирања SEZ   25,00 дин.
Паркинг карта за целодневно паркирање II   86,00 дин. 
Паркинг карта за целодневно паркирање SEZ   86,00 дин.

2. Посебна паркиралишта
   35,00 дин.

3. Повлашћено паркирање
Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-становник 
зоне за 1 месец I,II   365,00 дин.

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-
предузетници и правна лица за 1 месец I 3.019,00 дин.

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-
предузетници и правна лица за 1 месец II 2.479,00 дин.

4. Претплата на паркирање
Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица I -
Претплатна карта за 1 месец паркирања за предузетнике и 
правна лица I 3.451,00 дин. 

Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица II 1.000,00 дин. 
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Претплатна карта за 1 месец паркирања за предузетнике и 
правна лица II 2.911,00 дин.

Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка лица посебна 
паркиралишта 3.127,00 дин.

Претплатна карта за 1 месец паркирања за предузетнике и 
правна лица

посебна 
паркиралишта 3.775,00 дин. 

5. Резервисана паркинг места
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за физичка 
лица од 00h до 24h I 5.287,00 дин.

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица од 00h до 24h I 6.367,00 дин.

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за физичка 
лица од 00h до 24h II 4.315,00 дин.

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица од 00h до 24h II 5.395,00 дин.

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за физичка 
лица од 00h до 24h

посебна 
паркиралишта 6.475,00 дин.

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица од 00h до 24h

посебна 
паркиралишта 7.447,00 дин.

6. Универзална карта-за установе од посебног значаја I,II 2.695,00 дин.
7. Доплатне карте

Доплатна карта због непоседовања паркинг карте или 
прекорачење времена паркирања I,II 1.021,00 дин.

Опомена за плаћање доплатне карте    265,00 дин.
8. Универзалана карта без ограничења I,II 4.900,00 дин.

 II
  
 Цене из тачке  I овог Решења обрачунате су са ПДВ-ом  и локалном комуналном таксом.

III  

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

IV

 Решење објавити у „Сл. листу града Зајечара“.

 III број 02-38
 У Зајечару, 30.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                      ПРЕДСЕДИК
                        Бошко Ничић с. р.

На основу члана 18. Уредбе о буџетском рачуновод-
ству („Службени гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006), 
члана 29 Правилника о буџетском рачуноводству број ИВ 
-110 -6/10, од 28.4.2010. год. и члана 12. Правилника о 
попису имовине и обавеза, Градско веће доноси

ОДЛУКУ О РЕЗУЛТАТИМА 
ПОПИСА 

на дан 31.12.2010. године

Усваја се извештај о попису имовине и обавеза који 
је поднела Централна комисија за попис са стањем на 
дан 31.12.2010. године.

За утврђене разлике по попису имовине и обавеза 
које су исказане у извештају Централне пописне комисије 
поступиће се на следећи начин:

1. Да се отпишу потраживања у укупном износу од 
106.563,05 динара, на следећи начин:

- На конту 321311 нераспоређени вишак прихода и 
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примања из ранијих година задужити за износ 106.563,05 
динара, сторнирати аналитичка конта 122111 Купци у 
земљи по спецификацији Централне пописне комисије.

  
2.  Да се оприходују потраживања у укупном износу од 

27.224,99 динара на следећи наћин:
- На конту 321311 нераспоређени вишак прихода и 

примања из ранијих година одобрити  износ од 27.224,99 
динара  а сторнирати потражну страну аналитичких конта, 
122111 Купци у земљи по спецификацији Централне по-
писне комисије.

3.  Да се изврши отпис обавеза према добављачима 
по спецификацији и предлогу Централне комисије у корист 
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих годи-
на за износ 341.212,97

4. Да се уведе основно средство у главну књигу и у 
књигу основних средстава по предложеном извештају по-
писне комисије и то:

- На конту 011211-Опрема за копнени саобраћај, за-
дужити  износ од 3.266.888,00 динара, а на конту 011219-Ис-
правка вредности саобраћајне опреме, одобрити износ за 
исправку вредности  од 1.772.826,74 динара, као и на конту 
311112-Опрема, износ садашње вредности од 1.494.061,26 
динара.

 
5. Усваја се процена вредности локала коју је изврши-

ла комисија за процену вредности локала и Градског ста-
диона према приложеној процени. За процењену вредност 
Градског стадиона спровести следећа књи -жења: задужи-
ти конто 011193 Спорстки и рекреациони објекти за износ 
146.514.449,00 динара а одобрити конто 311111

Зграде и грађевински објекти за исти износ; За 
процењене локале задужити конто 011125 Остале пословне 
зграде за износ 442.850.537,16 динара а   одобрити конто 
311111 Зграде и грађевински објекти за исти износ.

III бр. 011- 16 /11
 Зајечар, 30.03.2011.  године                                                                                              

                    
ГРАДСКО ВЕЋЕ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА       

                                                                                               
            ПРЕДСЕДНИК

                                  Бошко Ничић с. р.               

На основу члана 12. става 1. Одлуке о Градском 
већу Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 
1/2008 и 3/2010), Градско веће Града Зајечара, на седни-
ци одржаној 30.03.2011. године, донело је

ОДЛУКУ 

О ПРОДАЈИ  ДОТРАЈАЛИХ И КУПОВИНИ НОВИХ 
АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

Овом одлуком се налаже Градској управи Града 
Зајечара да изврши попис дотрајалих возила Градске 
управе Зајечар, процени њихову реалну вредност и сачи-
ни Комисију за лицитацију ради продаје таквих возила 
или даље намене. 

Члан 2.

Налаже се Градској управи Града Зајечара, да 
према сачињеном предлогу за куповину нових аутомоби-
ла, од стране надлежних служби Градске управе Зајечар, 
приступи спровођењу јавне набавке куповине нових ауто-
мобила, водећи рачуна о мерама штедње могућностима 
да се обезбеде што већи број возила за што мањи износ 
новца. 

Јавну набавку из става 1. овог члана спровести са 
апропријације 47 – Позиција, раздео 3, глава 3.01 – Град-
ска управа, економска класификација 5120000 Машине 
и опрема. 

Члан 3.

Продају из члана 1. ове Одлуке спровести након 
набавке нових аутомобила. 

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“. 

III бр. 011-17/11
У Зајечару 30.03.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК 
    Бошко Ничић с.р.

На основу члана 12. став 8. Одлуке о Градском већу 
града Зајечара („Сл. лист града“ 1/08, 3/10 и 7/11), Град-
ско веће града Зајечара на седници одржаној 30.03.2011. 
године донело је:

ЗАКЉУЧАК
Одобрава се исплата из буџета Града Зајечара 

за 2011. годину за трошкове смештаја четворо ученика 
у интернату Школе за основно и средње образовање 
„Јелена Мајсторовић“ из Зајечара, у месечном износу од 
52.956,00 динара. 

Накнада за смештај ученика школе из претходног 
става који путују из Чокоњара, Кленовца, Велике Јасикове 
и Леновца обезбеђује се за април – јун школске 2010/11 
године и за наредну школску годину 2011/2012 због 
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укидања путних праваца аутосаобраћајног предузећа 
„Тимас“ Зајечар према овим селима.

О б р а з л о ж е њ е

Градско веће града Зајечара је разматрало захтев  
Школе за основно и средње образовање „Јелена 
Мајсторовић“ из Зајечара за смештај  четворо ученика у 
интернату ове школе, који путују из Чокоњара, Кленовца, 
Велике Јасикове и Леновца. 

С обзиром да је аутосаобраћајно предузеће „Тимас“ 
укинуло путне правце из ових села потребно је омогућити 
овој деци, ученицима наведене школе да буду смештени 
у интернату ради редовног похађања наставе. Месечни 
износ накнаде за трошкове смештаја једног ученика из-
носи 13.239,00 динара, што на месечном нивоу за четво-
ро ученика износи укупно 52.956,00 динара. 

Сходно поднетом захтеву предлаже се Градском 
већу Града Зајечара да донесе закључак као у диспози-
тиву.

Закључак доставити: Школи за основно и средње 
образовање „Јелена Мајсторовић“ из Зајечара, Одељењу 
за финансије Градске управе Зајечар и архиви.

III бр. 401-7/11
У Зајечару, 30.03.2011. године
       

   ПРЕДСЕДНИК
     Бошко Ничић с. р.

На основу члана 66. став 10. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 72/09) и члана 12. Одлуке о Градском већу града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08, 3/10 и 
7/11), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 
30. 03. 2011. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ У СТРУЧНОМ АКТИВУ ЗА РАЗВОЈНО ПЛА-
НИРАЊЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ 

ДИС“ У ГРЉАНУ

I
            
Одређује се Славица Милановић из Зајечара, еко-

номиста, за представника јединице локалне самоуправе 
у стручном активу за развојно планирање  Основне шко-
ле „Владислав Петковић Дис“ у Грљану.

II

Решење доставити именованој, Основној школи 
„Владислав Петковић Дис“ у Грљану, архиви и објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“.

III бр. 02-43/2011
У Зајечару, 30. 03. 2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

                    ПРЕДСЕДНИК
                       Бошко Ничић с. р.

                                           
                                                    
          

На основу члана 25. Одлуке о Градској управи Града 
Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“,бр 1/08 и 14/09), 
начелник Градске управе Зајечара, доноси

ПРАВИЛНИК
О  УСЛОВИМА  И  НАЧИНУ  КОРИШЋЕЊА

МОБИЛНИХ  ТЕЛЕФОНА  У  ГРАДСКОЈ  УПРАВИ  
ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се услови и начин 
коришћења мобилних телефона и картица за мобилне 
телефоне, за службене потребе запослених у Градској 
управи Зајечар , који су дужни да се старају о рационалном, 
наменском и економичном коришћењу.

Члан 2.

Право на коришћење службеног мобилног телефона 
је право корисника на доделу мобилног телефона и 
картице, одржавање мобилног телефона у исправном 
стању и право на накнаду трошкова за коришћење 
мобилног телефона у прописаној висини.

Дужност корисника мобилног телефона је да 
буде доступан на службени мобилни телефон у свако 
доба.

 
Члан 3.

Право на коришћење службеног мобилног телефона 
у Градској управи , имају руководиоци организационих 
јединица, запослени који раде на терену и запослени чија 
је природа посла таква, да у свако време буду доступни 
изабраним и постављеним лицима, руководиоцима и 
другим сарадницима. 

О праву на коришћење службеног мобилног 
телефона запослених из става 1. овог члана, одлучује 
начелник Градске управе.

Члан 4.

Трошкови коришћења мобилног телефона и картица, 
који се плаћају на терет буџета Градске управе Зајечар, 
утврђују се у месечном износу са ПДВ, за:
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- за постављена и именована лица до...10.000,оо дин.
- начелнике одељења, самосталне извршиоце, шефа 
кабинета и шефа      службе јавних набавки ..............
........................................................  до 3.000,oo  дин;

- шефове служби,одсека и координатора центра .........
.......................................................... до 2.000,oo дин;

- остале запослене који имају право на  коришћење 
мобилног телефона до........................... 500,oo  дин;               

- за возаче путничких аутомобила када возе у земљи 
.......................................................... до 2.000,oo дин;
                                       

Члан 5.
            
Изузетно, из оправданих разлога, поједини месечни 

рачун за коришћење службеног мобилног телефона 
одређеног лица, може бити виши од месечног ограничења 
из претходног члана.

Оправданост разлога, цени и о плаћању вишег 
рачуна од прописаног, одлучује начелник Градске управе 
(на образложени писмени захтев корисника).

Члан 6.
              
Висина трошкова мобилних телефона и картица, 

прати се месечно, о чему ће се старати Служба за јавне 
набавке.

Сваки корисник службеног мобилног телефона у 
случају прекорачења износа наведеног у члану 4. овог Пра-
вилника, сам сноси трошкове изнад одобреног износа.

Месечни износ прекорачења потрошње, корисни-
цима службеног мобилног телефона, обуставља се од 
зараде по утврђивању разлике. 

Члан 7.

У случају губитка службеног мобилног телефона 
и картице, корисници мобилних телефона надокнађују 
настале трошкове.

Нестанак мобилног телефона или квар на мобилном 
телефону, корисник је дужан да, без одлагања, писмено 
пријави Одељењу за заједничке послове - Служби за 
јавне набавке. 

Члан 8.

Корисник службеног мобилног телефона дужан је 
да одмах врати или плати утврђену вредност службеног 
мобилног телефон и картице, престанком правног основа 
по коме му је додељен на коришћење.

Члан 9

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у Службеном листу града Зајечара.

IV број 110 -2
У Зајечару, 16.март 2011.године
                                                                                       

           НАЧЕЛНИК
Јасмина Гачевић Младеновић с. р.

Ha основу члана 6. и чл. 7. Правилника о додатној 
образовној, здравственој и социјалној подршци детету 
и ученику („Сл. гласник PC“ бр. 63/10) и члана 41. став 
1. Одлуке о Градској управи града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број 1/10), начелник Градске управе 
Зајечар доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА 
ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И 

СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ И УЧЕНИКУ

Овим Решењем именује се Комисија за процену 
потреба за пружањем додатне образовне, здравствене 
и социјалне подршке детету и ученику на територији гра-
да Зајечара - Интерресорна комисија (у даљем тексту: 
Комисија).

II

У Комисију се именују, као стални чланови:
1. др Бранка Васић, педијатар,
2. Љиљана Тешановић, школски психолог,
3. Мирјана Радивојевић, социјални радник
Председника Комисије именују стални чланови Ко-

мисије, из својих  редова.

III

Комисија поред три стална, има и два повремена 
члана, које одређује председник Комисије, из састава: 
представник здравствене заштите (изабрани лекар или 
лекар специјалиста), представник образовања (васпитач, 
наставник разредне наставе, одељењски старешина, 
предметни наставник или стручни сарадник запослен у 
образовној установи коју дете похађа) и представник со-
цијалне заштите (стручни радник из установе социјалне 
заштите, водитељ случаја, представник установе со-
цијалне заштите у коју је дете смештено и др.).

IV

Задатак Комисије је да изврши процену потреба 
за пружањем додатне образовне, здравствене или 
социјалне подршке детету и ученику, коме је услед со-
цијалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, 
тешкоћа у учењу и других разлога, потребна додатна 
подршка у образовању, здравству или социјалној 
заштити, у складу са Законом о додатној  образовној, 
здравственој и социјалној подршци детету и ученику    и 
Правилником.

V

За обављање стручних и административних послова 
за потребе Комисије, одређује се Сузана Петровић, 
стручни сарадник у Одељењу за друштвене делатности 
Градске управе Зајечар (координатор Комисије).

Координатор учествује у раду Комисије, без права 
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VI

Сталним и привременим члановима Комисије при-
пада накнада у износу од 1.100 динара по обрађеном 
случају-детету.

Средсва за накнаду за рад члановима Комисије 
обезбеђују се у буџету Града Зајечара.

VII

Ступањем на снагу овог Решења, престаје да 
важи Решење Градске управе Зајечар IV бр. 552-1 од 
20.10.2010. године.

VIII

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

Решење доставити: именованима и архиви Градске 
управе Зајечар.

IV број 5 5 2 - 1
УЗајечару, 01.04.2011. године

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

   Н А Ч Е Л Н I К 
Јасмина Гачевић Младеновић с. р.
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