
ГОДИНА IV БРОЈ 9 13. АПРИЛ 2011.

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 01/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
13.04.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РАЗВОЈ 

ОМЛАДИНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Члан 1.

Овом Одлуком усваја се Локални акциони план за 
развој омладинског предузетништва града Зајечара, 
којим се ближе дефинишу активности везане за ову 
област. 

Локални акциони план за развој омладинског 
предузетништва је саставни део ове Одлуке.

Члан 2.

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

I бр 011-19
У Зајечару, 13.04.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                               ПРЕДСЕДНИК
                             Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 33 став 1. и чл. 36. став 1. 2. и 3. 
Закона о јавном дугу (“Сл.гласник РС”, број 61/2005 и 
107/2009), а у складу са чл. 32.  став 1. тачка 15.,а у вези 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, број 129/07),  и члана 39. став 1. тачка16. 
Статута града Зајечара, Скупштина града Зајечара, 
по предходно прибављеном Мишљењу Министарства 
финансија, број: 401-58/2011-001 од 21.01.2011. го-
дине, на седници одржаној дана 13.04.2011. године, 
донела је 

ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Град Зајечар, задужује се дугорочно, за капиталне 
инвестиције, у износу од 221.200.000,00 динара.

Члан 2.

Средства из чл. 1. ове Одлуке користиће се за: 

- изградњу улица у граду Зајечару,
- изградњу јавне гараже,
- изградњу спортских и рекреационих објеката,
- изградњу вртића  „Ђулићи“,
- и других капиталних објеката.
  

Члан 3.

Овлашћује се Бошко Ничић, градоначелник града 
Зајечара, да распише јавни позив и по окончању, закључи 
уговор о дугорочном кредиту из чл. 1. ове Одлуке.

Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у 
“Службеном листу града Зајечара”.

I број 400 - 3/11 
У Зајечару,  13.04.2011.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. 1/08 и 20/09), 
а у вези члана 5. Одлуке о поверавању газдовања 
на делу Спомен – парк шуме „Краљевица“ Коњичком 
клубу „Тимок“ Зајечар („Сл. лист општине Зајечар“, бр. 
8/96), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 
13.04.2011. године донела је
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ОДЛУКУ 
О СТИЦАЊУ ПРАВА СВОЈИНЕ НА СУВЛАСНИЧКОМ 

ДЕЛУ ОБЈЕКАТА КОЊИЧКОГ КЛУБА „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

Овом Одлуком остварује се и реализује поступак 
стицања права својине на сувласничком делу објеката 
Коњичког клуба „Тимок“ Зајечар, који је престао са радом 
брисањем из регистра по решењу Министарства омла-
дине и спорта, бр. 661-02-774/2010-03 од 04.11.2010. 
године. 

Члан 2.

Саставни део ове Одлуке чини Извештај Комисије 
за утврђивање имовине Коњичког клуба са пописним 
листама о евидентираној имовини Коњичког клуба „Ти-
мок“ Зајечар, вештачење и налаз вештака Русомира 
Костића од 10.02.2003. године о сувласничким делови-
ма суинвеститора и сагласност свих суинвеститора од 
14.12.2010. године, да Град Зајечар самостално распо-
лаже и управља преузетом имовином.

Члан 3.

Након ступања на снагу ове Одлуке, а по протеку 
рока од две године извршиће се поновно вештачење 
којим ће бити процењени сувласнички делови свих 
суинвеститора на преузетој имовини Коњичког клуба 
„Тимок“ Зајечар. 

Члан 4.

Ова Одлука објављује се у ‘’Службеном листу града 
Зајечара’’ и ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања. 

I бр.011-21
У Зајечару, 13.04.2011. године
 

СКПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
 
   ПРЕДСЕДНИК
     Иван Јоковић с. р

На основу члана 344. Закона о облигационим 
односима („Сл.лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 
– одлука УСЈ и 57/89, „Сл.лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл.
лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља) и на основу 
члана 39. став 1. тачка 7. Статута града Зајечара (‘’Сл.
лист града Зајечара, бр.1/08 и 20/09), Скупштина гра-
да Зајечара на седници одржаној 13.04.2011. године, 
донела је 

ОДЛУКУ
О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПОТРАЖИВАЊА 

ИЗМЕЂУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И
  „ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА“ А.Д.

Члан 1.
     
Овом Одлуком град Зајечар отписује део дуга А.Д. 

„Топлификација Моравиа“ који се односи на куповину ма-
зута из 2010. године у износу од 29.426.998,00 динара

Члан 2. 

За износ отписаног дела дуга биће умањено 
потраживање А.Д. „Топлификација Моравија“  према 
корисницима буџета Града Зајечара на име накнаде за 
испоручену топлотну енергију.

Посебним споразумом између А.Д. „Топлификација 
Моравиа“, града Зајечара и корисника који се финанси-
рају из буџета града Зајечара биће регулисани отписи из 
члана 1. ове Одлуке.

Члан 3.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 
финасије Градске управе Зајечар. 

Члан 4.

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

I бр. 011-20
У Зајечару, 13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК  
Иван Јоковић с. р. 

 На основу чл. 9 Закона о комуналној полицији 
(„Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) и чл. 39. тачка 7. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 
20/09), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 
13.04.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Члан 1

Овом Одлуком врши се допуна свих скупштинских 
одлука за чији надзор и спровођење су задужене 
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инспекцијске службе Одељења за инспекцијске послове 
Градске управе Зајечар.

Члан 2.

У одлукама из претходног члана ове Одлуке, после 
дела текста који гласи: „инспекцијске службе Одељења 
за инспекцијске послове Градске управе Зајечар, у 
одговарајућем падежу, додаје се:

„и Одељење комуналне полиције Градске управе 
Зајечар“

Члан 3.

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

I бр. 011-22
У Зајечару, 13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
      Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, број 1/08 и 20/09) 
и члана 15. став 3. Одлуке о месним заједницама (“Сл. 
лист општина”, број 11/06 и „Сл. лист града Зајечара“, 
број 3/08), Скупштина града Зајечара, на седници одржа-
ној 13.04.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ ПРЕВРЕМЕНИХ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРЛИШТЕ

Члан 1.

У Месној заједници Грлиште одржаће се превремени 
избори за чланове Савета месне заједнице.

Члан 2.

Одлуком о расписивању превремених избора у 
месним заједницама из члана 1. ове Одлуке одредиће 
се дан, место и време одржавања избора за чланове 
Савета месне заједнице, као и дан од када почињу да 
теку рокови за вршење изборних радњи.

Одлуку из става 1. овог члана донеће Председник 
Скупштине града Зајечара у складу са Статутом града 
Зајечара и Одлуком о месним заједницама.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 

“Службеном листу града Зајечара”.

I број: 013-81
У Зајечару, 13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 1. Статута гра-
да Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
13.04.2011.године, донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Пословнику Скупштине града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, број 1/08 и 13/09), у члану 105., после 
става 3., додају се нови ставови 4. и 5., који гласе: 

„Предлог који не буде усвојен на седници Скупштине 
не може се поднети пре истека рока од шест месеци од 
дана када није усвојен, уколико се њиме предлаже регу-
лисање истог питања односно правног односа на исти 
начин.

Ограничење из претходног става не односи се на 
предлоге које подноси Градско веће, као овлашћени 
предлагач по Закону.“ 

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

објављивања у „Службеном листу града Зајечара“.

I број 011-23
У Зајечару, 13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

      ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 32. став 1. тачка 9.Закона о локал-

ној самоуправи(„Сл.гласник РС“, бр.129/07) и  члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, број 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 13.04.2011. године, донела је
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РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И 
ДОПУНИ СТАТУТА  ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА „ТИМОЧКА 

КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

I

 Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 
Статута Историјског архива „Тимочка Крајина“ Зајечар, 
коју  је донео Управни одбор ове Установе, на седници 
одржаној  14. 03. 2011. године.

                    
II

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

III

Решење доставити:Историјском архиву „Тимочка 
Крајина“ и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.02-54
У Зајечару, 13.04. 2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

  ПРЕДСЕДНИК
        Иван Јоковић с. р.

На основу члана 32. став1. тачка 9. Закона о локал-
ној самуправи(„Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 13.04.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И 
ДОПУНИ СТАТУТА  УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР“ У 

ЗАЈЕЧАРУ 
   

I
Даје се сагласност на Одлуку о измени и допуни 

Статута Установе за спорт „Зајечар“ у Зајечару, који је 
донео Управни одбор ове Установе, на седници одржаној  
18.03 2011. године.

                    
II

Решење објавити у „Службеном листу града Зајеча-
ра“

III

Решење доставити: Установи за спорт „Зајечар“ у 

Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.02-55
У Зајечару,13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 ПРЕДСЕДНИК
        Иван Јоковић с. р.

На основу члана 5. став 2. Одлуке о  оснивању 
Туристичке организације града Зајечара („Сл. лист 
општина“, бр.12/96 и „Сл. лист града Зајечара“, бр.3/08), 
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр.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 
13.04.2011.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ  ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗОРАН СТАМЕНКОВИЋ разрешава се дужнос-
ти директора Туристичке организације града Зајечара,са 
24.04.2011.године.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 5. став 2. Одлуке о  оснивању Туристичке ор-
ганизације града Зајечара („Сл. лист општина“, бр.12/96  
и „Сл. лист града Зајечара“, бр.3/08), прописано је да 
директора Туристичке организације именује и разрешава 
оснивач. Статутом града Зајечара, у члану 39. тач. 10. 
одређено је да Скупштина града именује и разрешава 
директоре комуналних и других јавних предузећа, уста-
нова, организација и служби чији је оснивач.

Скупштина општине Зајечар је, Решењем бр.02-54 
од 24.04.2007. године, именовала Зорана Стаменковића 
за директора  Туристичке организације Зајечар. 

С обзиром да досадашњем директору, 24.04.2011.
године, истиче мандат на који је именован, Супштина 
града Зајечара је, сходно наведеним прописима, одлучи-
ла 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 именованом, Туристичкој ор-
ганизацији града Зајечара   и архиви Скупштине града 
Зајечара.
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I број:02-47
У Зајечару,13.04.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

  ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с. р

На основу члана 5. став 2. Одлуке о  оснивању 
Туристичке организације града Зајечара („Сл. лист 
општина“, бр.12/96 и „Сл. лист града Зајечара“, бр.3/08), 
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр.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 
13.04.2011.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗОРАН СТАМЕНКОВИЋ именује се  се за директо-
ра Туристичке организације града Зајечара, почев од 
25.04.2011.године.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 5. став 2. Одлуке о  оснивању Туристичке ор-
ганизације града Зајечара („Сл. лист општина“, бр.12/96  и 
„Сл. лист града Зајечара“, бр.3/08), прописано је да директо-
ра Туристичке организације именује и разрешава оснивач. 
Статутом града Зајечара, у члану 39. тач. 10. одређено је 
да Скупштина града именује и разрешава директоре кому-
налних и других јавних предузећа, установа, организација и 
служби чији је оснивач.

Скупштина града Зајечара је донела решење о раз-
решењу Зорана Стаменковића дужности директора  Турис-
тичке организације града Зајечара, због истека мандата на 
који је именован.

Управни одбор Туристичке организације града Зајечар, 
предложио је оснивачу да за директора ове организације 
поново именује Зорана Стаменковића.

Зоран Стаменковић је рођен 11.05.1960. године у 
Зајечару, где је завршио основну школу и Гимназију. При-
родно-математички факултет-одсек за туризам уписао је 
1979. године и дипломирао 1984. године. Од 1987. године, 
радио је у туристичкој привреди, а од 1. марта 1998. године, 
до данас, обављао је дужност директора Туристичке орга-
низације града Зајечара.

Имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да 
је до сада успешно и одговорно вршио дужност директора 
Туристичке организације града Зајечара, 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 именованом, Туристичкој ор-
ганизацији града Зајечара   и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број:02 - 48
У Зајечару,13.04.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

   ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с. р.

На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00,25/02 и 107/05)  и члана 39. тачка 10. Ста-
тута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 i 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
13.04.2011. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР

I

Разрешава се Драгана Танасић дужности у Управ-
ном одбору Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар.

II

Именује се Драган Стефановић, приватни 
предузетник из Грљана, за члана Управног одбора 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар, као 
представник оснивача.

III

Решење објавити у ‘’Службеном листу града 
Зајечара’’ и доставити именованима, Јавном предузећу 
„Дирекција за изградњу“  Зајечар и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I бр. 02-40
У Зајечару,13.04.2011. године. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

   ПРЕДСЕДНИК 
             Иван Јоковић с. р.
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На основу члана 39. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 1/08, 20/09), Скупштина гра-
да Зајечара, на седници одржаној 13.04.2011. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ЗАЈЕЧАРА ЗА 

РАСКИД УГОВОРА О ДУГОРОЧНОМ ЗАКУПУ 
ЗЕМЉИШТА,  ЗАКЉУЧЕНОГ ИЗМЕЂУ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

И ДОО „К&К“ ELEKTRONICS” ИЗ БЕОГРАДА

   I      

Овлашћује се Градоначелник града Зајечара за рас-
кид Уговора о дугорочном закупу грађевинског земљишта, 
закљученог између Града Зајечара и ДОО „К&К ELEK-
TRONICS” из Београда  бр.463-18 од 09.04.2009.године.      

II

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

I бр.031-7
У Зајечару, 13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                   ПРЕДСЕДНИК
                   Иван Јоковић с. р.

На основу  члана 39. Статута Града Зајечара 
(„Службени  лист града Зајечара“, бр. 1/08и 20/09 
) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 
13.04.2011.године , донела  је

ЗАКЉУЧАК
О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ЗА 
КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Српска Правослвна Црква-Епархија Тимочка, 
Зајечар,Тимочке буне бр.6, ослобађа се обавезе плаћања 
накнаде за комунално уређење и опремање грађевинског 
земљишта у износу од 80.612,00 динара, у поступку 
издавања грађевинске дозволе за реконструкцију, 
надградњу и доградњу пословног објекта – архиве ( П+О) 
у пословно стамбени објекат ( П +Пк ) на кп.бр.9306 КО 
Зајечар.

Члан 2.

Закључак објавити у ‘’Службеном листу града Заје
чара’’.                 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.

I Бр . 011-24 
У Зајечару, 13. 04. 2011. године                                  

                                                              
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                 ПРЕДСЕДНИК
         Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
13.04.2011. године, донела је

ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА О ПРЕНОСУ 
УДЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ НА ГРАД ЗАЈЕЧАР У 
РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И 

РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА – ТИМОК ДОО ЗАЈЕЧАР

I
 
Овлашћује се Градоначелник града Зајечара да 

закључи Уговор о преносу удела Републике Србије на 
Град Зајечар у Регионалном центру за одрживи развој и 
развој предузетништва – Тимок –ДОО Зајечар. 

О б р а з л о ж е њ е

Закључком Скупштине града Зајечара даје се 
овлашћење Градоначелнику града Зајечара за потпи-
сивање Уговора о преносу удела Републике Србије на 
Град Зајечар у регионалном центру за одрживи развој и 
развој предузетништва – Тимок –ДОО Зајечар, како би се 
поступак укњижења сусвојине спровео до краја.

Градско веће Града Зајечара је утврдило предлог 
овог Закључка и доставља га Скупштини Града Зајечара 
на усвајање.

Закључак доставити: Градоначелнику града Зајеча-
ра и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.031-8
У Зајечару , 13.04.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

     ПРЕДСЕДНИК
        Иван Јоковић с. р
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На основу члана 36. став 2. Закона о превозу у 
друмском саобраћају („Сл. гласник СРС“ бр. 46/95, 66/01, 
61/05, 91/05 и 62/06) и члана 5. став 2. Одлуке о ауто-
такси превозу путника на територији града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“ бр. 22/09), у складу са 
саобраћајно техничким условима Одељења за урбани-
зам, грађевинске и комунално-стамбене послове Градске 
управе Зајечар IV/03 број 353-сл. oд 29.03.2011. године, 
Градоначелник града Зајечара дана  31.03.2011. године, 
донео је

ПРОГРАМ
ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ ПУТНИКА

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 2011. ГОДИНИ

I
 
Овим Програмом одређују се локације такси стаја-

лишта, број места на такси стајалиштима у граду Зајеча-
ру и броj такси возила, оптималан да задовољи потребе 
за такси превозом  путника на територији града Зајечара 
у 2011. години.

II

Утврђује се, на основу саобраћајно-техничких 
услова  датих од стране стручне службе Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове 
Градске управе Зајечар, као оптималан број од:

1)    20 такси стајалишта;
2)  149 такси места и 
3)  109 такси возила.

III

Такси стајалишта из тачке II Програма одређују се на 
следећим локацијама:

1. такси стајалиште „ОШ Љуба Нешић“- ули-
ца Доситејева у Зајечару, у оквиру саобраћајне пов-
ршине једносмерне улице Доситејеве, на кп. бр. 11132 
КО Зајечар;

2. такси  стајалиште“Пензионерски клуб“- 
улица Пане Ђукића у Зајечару, на уређеном платоу 
испред пензионерског клуба у улици Пане Ђукића, на 
кп.бр.11123 КО Зајечар;

3. такси стајалиште „Интерекс“ - улица 
Хајдук Вељкова у Зајечару, у оквиру саобраћајне 
површине у улици Хајдук Вељковој, на кп. бр. 11113 КО 
Зајечар, поред продавнице „Интерекс“;

4. такси стајалиште „Пијаца“- улица Курсул-
ина у Зајечару, на уређеном платоу између тржних 
центара на крају улице Курсулине,  на кп. бр. 8931/8 КО 
Зајечар;

5.  такси стајалиште „Симпо“ - улица Љубе 

Нешића , у оквиру саобраћајне површине двосмерне 
улице Љубе Нешића, на кп. бр. 11135 КО Зајечар;

6. такси стајалиште “Окружни суд” на уређеном 
тротоару поред зграде „Окружног суда“ у улици Генерала 
Гамбете на кп.бр.9668/1 КО Зајечар; 

7. такси стајалиште „Аутобуска станица“- 
поред улаза  у објекат „Гркиња“  на делимично уређеном 
платоу поред улаза у продавницу „Гркиња“, на кп. бр. 
8931/19 КО Зајечар; 

8. такси стајалиште „Железничка станица“- 
улица Војводе Путника, у оквиру саобрaћајне 
површине „слепог крака“ дела улице Војводе Путника, са 
десне стране од укрштаја са улицом Ђуре Салаја, на кп. 
бр. 11124 КО Зајечар;

9. такси стајалиште „Два брата“ - улица 
Народне републике, у оквиру  пешачке површине 
двосмерне улице Народне републике, у Зајечару, на кп. 
бр. 11128 КО Зајечар и површине иза стамбеног објекта 
„Два брата“ у улици Ђуре Салаја, на кп. бр. 9221/1 КО 
Зајечар;

10. такси стајалиште „Пијаца - насеље 
Краљевица“, у насељу „Краљевица“, у оквиру колско-
пешачке саобраћајне површине испред пијаце, на кп. бр. 
11069/1 КО Зајечар;

11. такси стајалиште“Острво“- улица Хајдук 
Вељкова, у оквиру саобраћајне површине једносмер-
ног дела крака око острва улице Хајдук Вељкове, на кп. 
бр.11113 КО Зајечар; 

12. такси стајалиште „Кључ“ - улица 
Пожаревачка, на уређеном платоу у улици 
Пожаревачкој, на кп. бр. 5686/1 КО Зајечар;

13. такси стајалиште „OMV пумпа“ - улица 
Колубарска,  на уређеном платоу преко пута ресто-
рана „Беба“, у улици Колубарској, на кп. бр. 5683/19 КО 
Зајечар;

14. такси стајалиште „Попова плажа“- улица 
Генерала Гамбете, на уређеном платоу у улици 
Генерала Гамбете, на кп. бр. 8524/1 КО Зајечар;

15. такси стајалиште „Котлујевац“ - улица 
Сокобањска, на уређеном платоу испред Дома култу-
ре у улици Сокобањској, на кп. бр. 5514/4 КО Зајечар;

16. такси стајалиште „Дом здравља“-  улица 
Болнички пут бб, на уређеном платоу испред Дома 
здравља, на кп. бр. 6257/2 КО Зајечар;

17. такси стајалиште „Болница“ -  улица 
Грљански пут бб, у Зајечару, на уређеном платоу 
поред магистралног пута М-25, преко пута Болнице, на 
кп. бр. 6259 КО Зајечар;

18. такси стајалиште “Пошта“- улица Моше 
Пијаде и улица Крфска у Зајечару, на кп. бр.8925 
и 9456/1 КО Зајечар.

19. такси стајалиште  “Полицијска управа“- 
улица Пане Ђукића у Зајечару у оквиру саобраћајне 
површине у улици Генерала Гамбете, на кп. бр. 9362 КО 
Зајечар;

20. такси стајалиште  „Форма Идеале“ улица 
Генерала Гамбете, у Зајечару, на уређеном платоу 
испред продавнице Форма Идеале  у улици Генерала 
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Гамбетеј, на кп. бр. 8913/5 КО Зајечар.

IV

Број такси места на такси стајалиштима је:

- на такси стајалишту  „ОШ Љуба Нешић“- 
улица Доситејева - шест,

- на такси стајалишту  „Пензионерски клуб“-  
три, 

- на такси стајалишту „Интерекс“- једно,
- на такси стајалишту  „Пијаца“ -  осам,
- на такси стајалишту „Симпо“ -  пет,
- на такси стајалишту  „Окружни суд“ -  три,
- на такси стајалишту „Аутобуска станица“ -  

шест, 
- на такси стајалишту „Железничка станица“ 

-  десет,
- на такси стајалишту „Два брата“- осам,
- на такси стајалишту „Пијаца - насеље 

Краљевица“ – девет,
- на такси стајалишту  „Острво“ -  пет,
- на такси стајалишту „Кључ“ -  шеснаест ,
- на такси стајалишту „ОМV пумпа“-пет
-  на такси стајалишту  „Попова плажа“ -  

десет
- на такси стајалишту  „Котлујевац“- дванаест,
- на такси стајалишту „Дом здравља“ -  

деветнаест,
- на такси стајалишту „Болница“ -дванаест,
- на такси стајалишту „Пошта“ - седам,
- на такси стајалишту „Полицијска управа“ - 

два,
- на такси стајалишту „Форма Идеале“ - два.

V

Саставни део овог Програма су саобраћајно-
технички услови  за реализацију Програма потреба за 
такси превозом путника на територији града Зајечара 
у 2011. години, издати од Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове Градске 
управе Зајечар IV/03 број 353-сл. од 29.03.2011. године, 
са графичким прилозима локација такси стајалишта.

VI

Овај Програм ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Зајечара“.

II број 344 - 3
У Зајечару, 31. 03. 2011. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

  ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Бошко Ничић с. р.

На  основу  члана  5.  Закона о радним  односима  у 
државним органима (“Сл. гласник РС”, бр. 48/91, 66/91, 
44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 
39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 
81/2005 - испр. др. закона и 83/2005 - испр. др. закона) и 
члана 7. став 3. Одлуке о стручној служби за скупштинске 
послове Скупштине града Зајечара (“Службени лист 
Града Зајечара“, бр. 22/09), секретар Скупштине града 
Зајечара доноси 

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ

ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Правилнику о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и задатака у Стручној служби 
за скупштинске послове Скупштине града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ број 5/2010), у члану 8., додаје се 
нова тачка 4., која гласи:

 “4. Радно место:  Административни по-
слови

Опис послова:
− обавља послове који се односе на припрему и 
одржавање седница Скупштине Града и њених 
радних тела, сортирање, спајање, паковање и 
достављање материјала одборницима, члановима 
радних тела и другим лицима која учествују у раду 
седница Скупштине и радних тела;

− прикупља и сређује материјале за седнице, дос-
тавља одлуке и друге акте усвојене на седница-
ма надлежним органима и одељењима Градске 
управе;

− обавља и друге послове сходно стручној спреми 
коју има, а које му одреде секретар Скупштине и 
начелник Одељења.

  Услови: виша стручна спрема – виша школа за 
менаџмент и 1 година радног стажа, познавање 
рада на рачунару и положен стручни испит.
Број извршилаца: 1 (један).“

Досадашње тачке 4. и 5. постају тачке 5. и 6.

Члан 2.

У члану 9. Правилника тачка 3. се брише.
Досадашња тачка 4. постаје сада тачка 3.
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Члан 3.

Овај Правилник, по добијању сагласности од стране 
Градског већа Града Зајечара, ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“.

I број 110-1
У Зајечару,  05.04.2011. године

 СЕКРЕТАР
Славољуб Вељковић с. р.

 
На основу чл. 59. став 1. тачка 11. Статута града 

Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, број 1/08 и 20/09), 
члана 2. став 1. тачка 11. Одлуке о Градском већу града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 1/08, 3/10 и 7/11), 
а у вези члана 7. став 3. Одлуке о стручној служби за 
скупштинске послове Скупштине града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ број 22/09), Градско веће града 
Зајечара доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О 
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ПРАВИЛНИКА О 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У 
СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о изменама 
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова и задатака у Стручној служби 
за скупштинске послове Скупштине града Зајечара I број 
110-1 од 05.04.2011. године.

II

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

III број 02-46
У Зајечару,
06.04.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

     ПРЕДСЕДНИК
     Бошко Ничић с.  р

 

.

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