
ГОДИНА II БРОЈ 13 27. АПРИЛ 2009.

На основу члана 43. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 9/02, 
87/02, 61/05, 66/05, 101/05, 62/06, 63/06, 85/06 и 
86/06), члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 129/07) и члана 39. 
став 1. тачка 2. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број: 1/08), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 27.04.2009. године, 
донела је

О Д Л У К У

О ПРВОМ   ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

У члану 2.,став 1. тачка 1. Oдлуке о буџету 
града Зајечара износ од 1.154.849.759,00 динара 
мења се и гласи 1.187.144.141,00 динар.

Члан 2.

У члану 5; Посебни део буџета, врше се 
следеће измене:

У разделу 1 - Скупштина града, врше се 
следеће измене:

1. Апропријација 3/0, конто 416000 – Награде 
запосленима и остали посебни расходи, 
функционална класификација 110, износ од 
1.100.000,00 динара замењује се износом од 
500.000,00 динара.

2.  Уводи се нова апропријација 3/1, конто 
416000 - Трошкови избора  за чланове савета 
месних заједница, функционална класификација 
110, у износу од 1.000.000,00 динара.

     У разделу 2 – Градоначелник, заменик 
и помоћници, врше се следеће измене:

1. Апропријација 13/0, конто 481000 – 
Стална конференција градова, функционална 
класификација 110, износ од 111.000,00 динара 
замењује се износом од 411.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.01 - Градска управа, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 18/0, конто 416000 - 
Награде запосленима и остали посебни расходи, 
функционална класификација 130, износ од 
15.000.000,00 динара замењује се износом од 
9.405.000,00 динара.

2. Апропријација 24/0, конто 424000 – Тро-
шкови   мртвозораца, функционална класи фи-
кација 130, износ од 408.000,00 динара замењује 
се износом од 703.000,00 динара.

3. Апропријација 25/0, конто 425000 – Текуће 
поправке и одржавање зграда, функционална 
класификација 130, износ од 10.000.000,00 динара 
замењује се износом од 8.000.000,00 динара.

4. Апропријација 37/0, конто 541000 – 
Земљиште, функционална класификација 130, 
износ од 2.000.000,00 динара замењује се износом 
од 7.000.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.07 - Позориште, врше 
се следеће измене:

1.  Апропријација 86/0, конто 421000 - Стални 
трошкови, функционална класификација 820,  
износ од 2.103.000,00 динара, замењује се износом 
од 2.000.000,00 динара.

2. Апропријација 91/0, конто 426000 - 
Материјал, функционална класификација 820,  
износ од 300.000,00 динара, замењује се износом 
од 453.000,00 динара.

3.   Апропријација 93/0, конто 483000 - Новчане 
казне и пенали по решењу судова, функционална 
класификација 820, износ од 70.000,00 динара, 
замењује се износом од 20.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.08 - „Историјски архив“, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 100/0,  конто 416000  -  Награде 
запосленима, функционална класификација 820,  
износ од 196.141,00 динара, замењује се износом 
од 70.000,00 динара.

2. Апропријација 101/0, конто 421000  -  Стални 
трошкови, функционална класификација 820, 
износ од 300.000,00 динара, замењује се износом 
од 426.141,00 динара.

У разделу 3; глава 3.09 - Матична библиотека, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 119/0, конто 512000 - 
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Машине и опрема, функционална класификација 
820,  износ од 200.000,00 динара, замењује се 
износом од 400.000,00 динара.

2. Апропријација 120/0, конто 515000 - 
Нематеријална имовина - књиге , функционална 
класификација 820, износ од 500.000,00 динара, 
замењује се износом од 300.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.10 - СРЦ “Краљевица”, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 126/0, конто 421000 - 
Стални трошкови, функционална класификација 
810, износ од 1.690.000,00  динара, замењује се 
износом од 2.390.000,00 динара.

2. Апропријација 130/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 810, износ од 3.700.000,00 динара, 
замењује се износом од 3.000.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.13 - Дирекција за 
изградњу, врше се следеће измене:

1.  Апропријација 156/0,  конто 425000 - Одр-
жавање саобраћајних објеката, функционална 
класификација 620, износ од 65.000.000,00 динара, 
замењује се износом од 0,00 динара.

2. Уводи се нова апропријација 156/1, конто 
511000 - Одржавање саобраћајних објеката, 
функционална класификација 620,  у износу од 
65.000.000,00 динара.

3. Апропријација 157/0, конто 425000 - 
Одр  жавање саобраћајних објеката-кредит, 
функционална класификација 620, износ од 
63.000.000,00 динара,  замењује се износом од 
0,00 динара.

4. Уводи се нова апропријација 157/1, конто 
511000 -  Одржавање саобраћајних објеката-
кредит, функционална класификација 620, у 
износу од 63.000.000,00 динара.

5. Апропријација 158/0, конто 425000 - 
Одржавање водоводне и канализационе инста-
лације, функционална класификација 620, износ 
од 9.000.000,00 динара замењује се износом од 
0,00 динара.

6. Уводи се нова апропријација 158/1, конто 
511000 - Одржавање водоводне и канализационе 
инсталације, функционална класификација 620, у 
износу од 9.000.000,00 динара.

7. Апропријација 159/0, конто 425000 
-  Одржавање водоводне и канализационе 
инсталације - кредит,  функционална  класифи ка-
ција 620, износ од 7.000.000,00 динара, замењује 
се износом од 0,00 динара.

8. Уводи се нова апропријација 159/1, конто 
511000 -  Одржавање водоводне и канализационе 
инсталације - кредит,  функционална  класи фи-

кација 620, у износу од 7.000.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.14 - ЈП “Тимочка 
Крајина”, врше се следеће измене:

1.  Апропријација 171/0, конто 421000 - Ста-
лни трошкови, функционална класификација 
620, износ од 1.300.000,00 динара,  замењује се 
износом од 3.734.000,00 динара.

2. Апропријација 174/0,  конто 424000 
- Спе цијализоване услуге, функционална кла-
сификација 620, износ од 3.000.000,00 динара, 
замењује се износом од 2.000.000,00 динара.

3. Апропријација 176/0, конто 426000 - 
Материјал, функционална класификација 620, 
износ од 7.000.000,00 динара, замењује се изно-
сом од 10.000.000,00 динара.

4.  Апропријација 180/0,  конто 511000 - 
Зграде и грађевински објекти, функционална 
класификација 620,  износ од 1.934.000,00 динара, 
замењује се износом од 1.000.000,00 динара.

5.  Апропријација 181/0,  конто 511000 - Отво-
рени спортски терени и рекреациони објекти, 
функционална класификација 620,  износ од 
20.000.000,00 динара, замењује се износом од 
16.500.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.15 - Туристичка 
организација, врше се следеће измене:

1.   Апропријација 188/0, конто 421000 - Стални 
трошкови, функционална класификација 473, 
износ од 50.000,00 динара, замењује се износом 
од 230.000,00 динара.

2. Апропријација 189/0,  конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална класифи-
кација 473, износ од 100.000,00 динара, замењује 
се износом од 300.000,00 динара.

3.   Апропријација 190/0,  конто 423000 - 
Услуге по уговору, износ од 12.000.000,00 динара, 
замењује се износом од 11.300.000,00 динара.

4. Апропријација 193/0, конто 426000 - 
Материјал, износ од 50.000,00 динара, замењује 
се износом од 120.000,00 динара.

5. Апропријација 195/0, конто 512000 - 
Машине и опрема, износ од 200.000,00 динара, 
замењује се износом од 450.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.16 - Месне заједнице, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 199/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање,, функционална 
класификација 160, износ од 53.000.000,00 дина-
ра, замењује се износом од 23.000.000,00 динара.

2.  Уводи се нова апропријација 199/1, 
конто 511000 - Зграде и грађевински објекти, 
функционална класификација 160, у износу од 



27. АПРИЛ 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 13 СТРАНА 3

30.000.000,00 динара.
3.  Апропријација 200/0, конто 425000 - Теку-

ће поправке и одржавање-кредит, функционална 
класификација 160, износ од 20.000.000,00 динара, 
замењује се износом од 0,00 динара.

4.  Уводи се нова апропријација 200/1, конто 
511000 - Зграде и грађевински објекти-кредит, 
функционална класификација 160, у износу од 
20.000.000,00 динара

У разделу 5 – Средства за остале намене, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 215/0, конто 481000 – Црвени 
крст Зајечар, функционална класификација 070, 
износ  од 1.500.000,00 динара замењује се изно -
сом од 3.100.000,00 динара.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења 
и биће објављена у  „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број: 400- 4     
У Зајечару, 27.04. 2009.година

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                            

 ПРЕДСЕДНИК                                                                 
 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 4. и члана 13. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“,број 42/91, 71/94, 79/05, 
81/05 и 83/05), члана 10. став 1. тачка 9. Закона 
о делатностима од општег интереса у области 
културе (‘’Сл.гласник РС’’ , бр. 49/92) и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута града  Зајечара  („Службени 
лист града Зајечара“, број 1/08 и 3/08), Скупштина 
града Зајечара на седници  одржаној 27.04.2009.   
године, донела је

О Д Л  У К У
 

О ОСНИВАЊУ  УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 
“ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1.

Град Зајечар (у даљем тексту: Оснивач), 
оснива  установу културе под називом ‘’Центар за 
културу Града Зајечара’’, за обављање делатности 
у области културе у циљу остваривања општих 
интереса грађана Града Зајечара у култури.

II НАЗИВ И СЕДИШТЕ УСТАНОВЕ
 

Члан 2.

Пун назив установе из члана 1. ове Одлуке 
је: „Центар за културу Града Зајечара’’ (у даљем 
тексту: Центар за културу).

Члан 3.

Седиште Центра за културу је у Зајечару у Ул. 
Генерала Гамбете бб.

Члан 4.

Измене назива и седишта Центра за културу 
могу се вршити само уз сагласност оснивача.

Члан 5.

Центар за културу послује у складу са законом 
и уписује се у судски регистар.

Центар за културу има статус правног лица са 
правима, обавезама и одговорностима утврђеним 
законом, овом Одлуком и Статутом. 

III ДЕЛАТНОСТ

  Члан 6.

Делатност Центра за културу је обављање 
организационих, маркетиншких, администра-
тивних, финансијских, техничких и других по-
слова неопходних за реализацију програма у 
области културе, као и припрема, продукција и 
презентација пројеката из области културе.

Члан 7.

Шифре делатности Центра за културу:

92310 уметничко и књижевно стваралаштво и 
сценска уметност; 

91330 делатност осталих организација на 
бази учлањења, на другом месту непоменутих;

22130 издавање часописа и других перио-
дичних издања; 

92511 библиотека;
22110 издавање књига, брошура, музичких 

књига и осталих публикација; 
22140 издавање звучних записа; 
52470 трговина на мало књигама, новинама и 

писаћим материјалом;
92130 приказивање филмова;
92340 остале забавне активности, на другом 

месту непоменуте; 
80420 образовање одраслих и остало обра-

зовање, на другом месту непоменуто;
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74401 приређивање сајмова;
74402 остале услуге рекламе и пропаганде; 
55400 барови;
52450 трговина на мало апаратима за  дома-

ћинство, радио и телевизијским  уређајима;
52480 остала трговина на мало у специ јали-

зованим продавницама     

Члан 8.

Измене  делатности Центра за културу могу 
се вршити само уз сагласност Оснивача.

IV СРЕДСТВА

Члан 9.

Средства за оснивање и почетак рада Центра 
за културу, обезбеђује Оснивач у складу са 
законом у износу од 80.000 динара која ће бити 
обезбеђена у  буџету  Града Зајечара за 2009.год.

Члан 10.

Центар за културу средства за рад и реали-
зацију програмских активности обезбеђује из:

- буџета Града Зајечара;
- прихода од сопствене делатности;
- донацијa и спонзорстава;
- других  извора у складу са законом
Средства из става 1. овог члана користе се 

у складу са законом, овом Одлуком, Статутом, 
програмом рада и финансијским планом Центра 
за културу.

V ОРГАНИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Члан 11.

Органи Центра за културу су: Управни одбор, 
Надзорни одбор и директор.

Члан 12.

Управни одбор је орган управљања Центра за 
културу.

Управни одбор има седам чланова, од којих се 
пет именују из реда представника Оснивача, а два 
из реда запослених у Центру за културу. Чланове 
Управног одбора из реда запослених, Оснивач 
именује на предлог већине запослених у Центру 
за културу. 

   Председника и чланове Управног одбора 
именује и разрешава Оснивач на период од 
четири године у складу са законом, овом Одлуком 
и Статутом Центра за културу.

Члан 13.

Управни одбор:
- доноси Статут Центра за културу;
- доноси друге опште и појединачне акте 

предвиђене законом и Статутом;
- доноси годишњи програм рада Центра за 

културу; 
- усваја извештај о пословању и завршни 

рачун;
- одлучује о коришћењу средстава у складу са 

законом;
- одлучује о пословању Центра за културу;
 - даје годишњу оцену рада директора Центра 

за културу;   
- врши  друге послове утврђене законом и 

Статутом Центра за културу.     
Оснивач даје сагласност на одлуке Уравног 

одбора из става 1. овог члана под тачкком 1, 2 и 3. 
 

Члан 14.

Надзорни одбор је орган надзора Центра за 
културу .

Надзорни одбор има три члана, од којих се два 
именују из реда представника Оснивача, а један 
из реда запослених у Центру за културу. Члана 
Надзорног одбора из реда запослених, Оснивач 
именује на предлог већине запослених.

Председника и чланове Надзорног одбора 
именује и разрешава Оснивач, на период од 
четири године у складу са законом, овом Одлу ком 
и Статутом Центра за културу.

Члан 15.

Надзорни одбор:
- врши надзор над пословањем и законитошћу 

рада Центра за културу;
- врши надзор над коришћењем материјал-

них средстава;
 - прегледа годишњи извештај и завршни 

рачун;
-  контролише законску исправност и уред-

ност пословне документације;
- подноси Оснивачу  извештаје о резултатима 

извршеног надзора
- обавља и друге послове из своје надлежно-

сти утврђене Законом, овом Одлуком и Статутом 
Центра за културу.

Члан 16.

Директор је пословодни орган Центра за 
културу.

Директора именује и разрешава Оснивач на 
период од четири године, у складу са законом, 
овом Одлуком и Статутом Центра за културу.
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Члан 17.

Директор:
- организује и руководи радом Центром за 

културу;
- представља и заступа Центар за културу;
- одговоран је за законитост рада и посло-

вања Центра за културу;
- доноси акт о организацији и систематиза-

цији послова уз сагласност Градоначелника Града 
Зајечара;

- одлучује о правима, обавезама и одго-
ворностима запослених;

- предлаже пословну политику,  годишњи 
план и програм рада и предузима мере за њихово 
спровођење;

- извршава одлуке Управног и Надзорног 
одбора;

- подноси извештај о раду и о финансијском 
пословању Управном одбору;

 - одговоран је за материјално-финансијско 
пословање Центара за  културу

 - обавља и друге послове из своје надлеж-
ности у складу са Законом, овом Одлуком и 
Статутом Центра за културу .

Члан 18.

За свој рад директор одговара Оснивачу и 
Управном одбору Центра за културу

VI ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ 
ОСНИВАЧА И ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

Члан 19.

Оснивач има право да директору и Упра-
вном одбору налаже мере ради несметаног 
функционисања Центра за културу и обављања 
делатности за које је основан, да осим редовног 
годишњег извештаја, тражи подношење и других 
извештаја који се односе на рад и пословање, да 
предузима друге мере којима се обезбеђују услови 
за обављање делатности и да врши контролу 
пословања Центра за културу .

Члан 20.

Центар за културу је дужан да подноси 
Оснивачу годишњи извештај о раду и оствари вању 
делатности, а по потреби и друге извештаје о раду 
и пословању и да тражи претходну сагласност 
Оснивача за промену назива и седишта или 
проширење делатности Центра за културу.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Послове органа управљања, до именовања 
Управног одбора Центра за културу  Града Заје-
чара, обављаће Привремени управни одбор, у 
следећем саставу:

Костадиновић  Љубиша, председник;
Петровић  Душица , члан и
Поповић  Биљана, члан.

Члан 22.

До именовања директора, послове директора 
ће обављати и вршити његова овлашћења, врши-
лац дужности директора, Перислав Дуцић.

Вршилац дужности директора, може обав-
љати ту функцију најдуже једну годину.

Овлашћује се Перислав Дуцић, као вршилац 
дужности директора, да предузме све радње 
у вези са уписом Центра за културу  у судски 
регистар.

Члан 23.

Обавезује се  Управни одбор Центра за кул-
туру  да у року од 30 дана од дана именовања, 
донесе Статут Центра за културу , а у року од 60 
дана од дана оснивања донесе остала општа акта, 
у складу са законом.

Члан 24.

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

 I број: 011-12

У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 
Иван Јоковић с. р.

 

 На основу члана 39. став 1. тачка 1. Статута 
града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 
1/2008), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 27.04.2009.године, донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



6 СТРАНА БРОЈ 13 SLU@BENI LIST 27. АПРИЛ 2009.

Члан 1.

У Пословнику Скупштине града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“ број 1/2008), у члану 
76. став 5. и члану 83. став 6. речи: „и на тај начин 
злоупотребљава говорницу“ се бришу.

    Члан 2.

У члану 82. Пословника, после става 7. додаје 
се нови став 8. који гласи:

 „Одборници, по правилу, говоре с места, 
осим када председник Скупштине сматра да своје 
излагање треба да изнесу са говорнице.“

Члан 3.

У члану 95., став 2. мења се и гласи:
„Јавно гласање се врши електронским путем, 

притиском одговарајућег тастера на кутији за 
електронско гласање“.

Став 3. овог члана се брише.
Став 4. постаје сада став 3.

Члан 4.

У члану 97. став 1. алинеја 5. речи: „са места“ 
се бришу.

Члан 5.

У члану 99. став 1. речи:  „и после тога кори-
сти говорницу“ замењују се речима: „се и даље 
понаша“.

Члан 6.

После члана 134. додају се нова глава XV и 
нови члан 135., који гласе:

         
  „XV СТРУЧНА СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ 

ПОСЛОВЕ

Члан 135.

Стручне и друге послове за потребе Скуп-
штине Града, њених одбора и комисија, одбор-
ника и одборничких група врши стручна служба 
за скупштинске послове.

Стручном службом за скупштинске послове 
руководи секретар Скупштине Града.

Назив, организација и рад стручне службе 
за скупштинске послове уређују се посебном 
одлуком Скупштине.“

Досадашња глава XV постаје сада глава XVI, а 
досадашњи чланови 135. и 136. постају чланови 
136. и 137.

Члан 7.

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

I број 016-1
У Зајечару, 27. 04. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
     

      ПРЕДСЕДНИК
                         Иван Јоковић с. р.

 
     На основу члана 77. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03 

и 34/06), члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06), 
и члана 39. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 27.04.2009. године, донела је

О Д Л У К У  

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                          

  
Члан 1. 

 У Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Сл. лист општина“, бр. 7/06, 1/07, 
„Сл. лист општине Зајечар“, бр. 3/07 и „Службени лист града Зајечара“, бр. 3/08 - др. Одлука) у члану 7. 
став 3. брише се.

Члан 2. 

 Члан 19. Одлуке брише се.
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Члан 3. 

 У члану 21. Одлуке став 2. брише се.

Члан 4.

 Члан 22. Одлуке мења се и гласи:
 „Појединачна вредност бода за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта, 

за становање у граду утврђује се у износу од 0,005804 динара/м2 изграђеног, односно неизграђеног 
земљишта..

 Појединачна вредност бода по м2 за становање у сеоским месним заједницама утврђује се 
према следећој табели:

 Гамзиград  0,1281007
 Г. Бања  0,0299637
 Брусник  0,0459189
 Велики Јасеновац  0,3117850
 Вратарница   0,0849793
 Врбица  0,0372646
 Грљан  0,1293485
 Дубочане  0,0487263
 Звездан  0,2167167
 Кленовац 0,0605264
 Копривница и Јелашница   0,0981009
 Лубница  0,0405525
 Мала Јасикова  0,0752465
 Мали Јасеновац  0,0913126
 Салаш  0,0303630
 Селачка  0,0738141
 Табаковац  0,0340161
 Халово  0,1156604
 Чокоњар  2,7454423
 Шипиково  0,1427041
 Вражогрнац 0,0111390
 Грлиште 0,0114808
 Велики Извор 0,0012987
 Шљивар 0,0076775
 Трнавац 0,0083728
   
 Појединачна вредност бода за делатности у граду и сеоским месним заједницама износи 

0,001133 динара/м2.
 Тежински коефицијенти за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта утврђују се 

према следећој табели:

 тежинска            шифр                                           Назив делатности                                                    тежински
    група              делатности                                                                                                                        коефицијент

        1                          2                                                                       3                                                                        4 

01                              99999 Становање 0,50

02                   80 Образовање и просвета 0,29
                               92692 Физичка култура и спорт0, 29
                                85110 Амбул.медиц.здрав.заштита 0,29
                                  85142 Остала здравствена заштита 0,29
                                     853 Социјална заштита 0,29
                                     751 Скупштина и њени органи 0,29
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                                     751 Месна заједница 0,29 
                                 75120 Друштвене орг. и  удруж. Грађана 0,29
                                 92130 Приказивање филмова 0,29  
                                                                                                                                                              
 03                           85142 Стационарна медицинска
                                               здравствена заштита 1,00
                                 55211 Радничка, дечја и синдик.одмаралиш. 1,00
                                       73  Истраживачка делатност у друш.делатн. 1,00
                                 92522 Заштита културних добара 1,00
                                 80420 Културно просветно образовање 1,00
                                 92320 Културно уметничка делатност 1,00

04                                 803 Више и високо образовање 10,00
                              
 05                                 75  Управни органи 2,00
                                 03020 Искоришћавање и употреба воде 2,00                               
                                   930 Занатске услуге и поправке 2,00                                   
                                01412 Уређење и одржавање паркова 2,00       
                                             
 06                           03040 Заштита воде од загађења 4,00 
                                95000 Личне услуге и услуге у домаћинству 4,00
                                    221  Издавачка делатност 4,00
                                22120 Новинско издавачка делатност 4,00
                                45210 Стамбена делатност 4,00
                                90000 Комунална делатност 4,00           
                              
  07                                01  Пољопривреда 16,32
                                      02  Шумарство 16,32
                                      45  Грађевинарство 16,32
                                  5212  Трговина-хлеб, млеко и млеч.произв. 16,32
                                92200 Радио и телевизија 16,32
                                85141 Медицинска рехабилитација 16,32

 08                           40106 Дистрибуција електричне енергије 80,00 
                                      64  ПТТ 80,00
                                52260 Трговина - дуван и непрех. произв. 80,00  
                                51510 Трговина - деривати нафте 80,00
                                    923  Забавне игре у затвореном прост. 80,00
                                 65110 Основне банке 80,00
                                 65121 Удружене банке 80,00
                                   6523 Остале финансијске организације 80,00
                                    660  Осигурање 80,00
                                92710 Лутрија 80,00
                                60100 Железнички транспорт 80,00

10                            15811 Производња хлеба и пецива 30,00
                                      74  Остале техничке, финанс. и посл. Услуге 30,00
                                 15-37 Индустрија 30,00
                                  6030  Цевоводни транспорт 30,00
                                52110 Трговина прехрамб. производима 30,00
                                52410 Трговина-текстил и конфекција 30,00
                                52430 Трговина- обућа, кожа, гума и пластика 30,00
                                52460 Трговина-метална и електротехн.роба 30,00
                                52440 Трговина-намештај 30,00
                                51540 Трговина-керамика,стакло и порцелан 30,00
                                52470 Трговина-књиге и канц.материјал 30,00
                                52120 Трговина мешовитом робом 30,00
                                52270 Остала трговина мешовитом робом 30,00



27. АПРИЛ 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 13 СТРАНА 9

                                74202 Уређење и одржав.улица и саобраћ. 30,00
                                   51  Трговина на велико 30,00
                                   5170 Спољна трговина 30,00
                                 63120 Складишта 30,00
                                 74203 Инжињеринг 30,00
                                74 Остале услуге 30,00
                                91110 Посебна привредна удружења 30,00
                                60212 Градски саобраћај  30,00
                                  7440  Услуге,рекламе и економ.пропаг.  30,00
                                65232 Услуге у промету 30,00
                                55232 Туризам 30,00   
          
11                       748 Остало 21,63
                                92120 Изнајмљивање и дистрибуција филмова 21,63                    

12                                155 Прерада и конзервисање млека 50,00
                                51530 Трговина-огрев и грађ.материјал 50,00
                                51440 Трговина-боје,лакови и хемикалије 50,00
                                      50  Трговина-возила и делови 50,00
                                55510 Остале услуге исхране 50,00
                                55300  Кафане, крчме и бифеи 50,00
                                15960 Производња пива 50,00
                                    060  Саобраћај и везе 50,00
                                      55  Хотели, мотели и пансиони 50,00
                                  5523  Остале услуге смештаја 50,00
                                85130 Стоматолошке услуге и заштита 50,00
                                    523  Апотеке 50,00

  
 Појединачну вредност бода и тежинске коефицијенте утврђује Скупштина града Зајечара 

једном годишње.
   Појединачна вредност бода и тежински коефицијенти из ст. 1., 2., 3. и 4. овог члана примењиваће 

се приликом обрачуна накнаде за 2009. годину. 
                        

Члан 5. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу града Зајечара“.

I број 011 - 13
У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА   

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                  Иван Јоковић с. р. 

 На основу члана 357. Закона о прив-
редним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 125/2004) 
и члана 39. Статута Града Зајечара („Сл. лист Града 
Зајечара“ бр. 1/2008), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 27.04.2009.године, донела је

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ 

БИЛАНСА СТАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ТОПЛАНА“ ЗАЈЕЧАР – У ЛИКВИДАЦИЈИ

Члан 1.

Усваја се почетни ликвидациони биланс стања 
Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Зајечар 
– у ликвидацији, на дан 7. октобар 2008. године, 
поднет од стране ликвидационог управника овог 
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предузећа, које чине:
- укупна актива – 126.975.000,00 динара 
- укупна пасива – 126.975.000,00 динара 

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном листу Града Зајечара“.

I број 011-11
У Зајечару, 27.04.2009.године
             

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

             ПРЕДСЕДНИК                                                    
                          Иван Јоковић  с. р.

 
На основу члана 80. а у складу са чланом 65. 

Закона о буџетском систему (“Сл. Гласник РС”, 
број: 9/02, 87/02,61/05, 66/05,101/05,62/06, 85/06 
и 86/06), и чл. 32. став 1. тачка 2) Закона о локал-
ној самоуправи (“Сл. Гласник РС” број 129/07), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
дана 27.04. 2009. године, донела је 

О Д Л У К У 

О НЕАНГАЖОВАЊУ ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2008. ГОДИНУ

Члан 1.

Град Зајечар неће ангажовати екстерног 
ревизора за обављање екстерне ревизије Завр-
 шног рачуна буџета града Зајечара за 2008. годину.

Члан 2.

 Ова одлука ступа на снагу даном до-
ношења и биће објављена у “Службеном листу 
града Зајечара”

I број 011-10
У Зајечару, 27.04.2009. 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 27.04.2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2009. ГОДИНУ

I

Годишња награда Града Зајечара за 2009. 
годину, додељује се:

1. Бојану Крстићу, саобраћајном полицајцу 
из Зајечара, за хуманост и исказану храброст при 
спашавању дечака на пружном прелазу.

2. Небојши Милијићу, наставнику математике 
у ОШ ‘’Десанка Максимовић’’ у Зајечару, за 
изванредне резултате са ученицима на  такми-
чењима из математике. 

3. Бобану Стојановићу, кик-боксеру за пости-
гнуте резултате у области спорта. 

4. Градској организацији резервних војних 
старешина у Зајечару за постигнуте резултате у 
области народне одбране.

5. Фудбалском клубу ‘’Тимок’’ у Зајечару за 
постигнуте резултате у области спорта.

 
II

Решење објавити у „Службеном листу Града 
Зајечара“.

I број:02-42
У Зајечару, 27.04.2009. 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 27.04 2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА ЗА 2009. ГОДИНУ

I

Повеља за 2009. годину, као признање за 
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постигнуте резултате и подстрек за још већа зала-
гања, додељује се:

 
1. Јовани Глишић, ученици Основне школе 

‘’Љуба Нешић’’ у Зајечару за, постигнуте резултате  
на такмичењима из српског језика.

2. Ани Ђорђевић, ученици Основне школе 
„Љуба Нешић“ у Зајечару, за постигнуте резултате 
на такмичењима из физике и биологије.

3.  Немањи Ђурашевић из Зајечара, за  постиг-
нуте резултате у пливању. 

4. Матеји Петковићу, ученику Основне школе 
„Десанка Максимовић“ у Зајечару, за постигнуте 
резултате на такмичењима из  математике и фи-
зике.  

5. Милошу Миленковићу, ученику Основне 
школе „Десанка Максимовић“ у Зајечару, за пос-
тигнуте резултате на такмичењима из природних 
наука.

6. Стефану Максимовићу, ученику Основне 
школе ‘’Ђура Јакшић’’ у Зајечару за постигнуте 
резултате на такмичењима из различитих настав-
них области. 

7.  Ивани Димитријевић, ученици Основне 
школе ‘’Ђура Јакшић’’ у Зајечару за постигнуте 
резултате у  литерарном стваралаштву и у области 
интеркултуралног дијалога.

II

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број:02-43
У Зајечару, 27.04.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

   ПРЕДСЕДНИК
    Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 39. Статута града Зајеча-

ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
27. 04. 2009. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА УГОВОР О ДУГО-
РОЧНОМ ЗАКУПУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА БРОЈ 

463 - 18 ОД 09. 04. 2009. ГОДИНЕ 

Члан 1.

Даје се сагласност на Уговор о дугорочном за-
купу грађевинског земљишта број 463 - 18 од 09. 

04. 2009. године, закључен између Града Зајечара 
и Друштва са ограниченом одговорношћу „К&К  
ELEKTRONIKS“, ул. Нехруова бр. 68б  Београд, ради 
изградње тржно - пословног центра на кп. бр. 
5877/1 КО Зајечар, у површини од 0.40,00 ха, у 
склопу комплекса „Тимочанка“ (пут Зајечар - Него-
тин) у Зајечару.                       

Члан 2.

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број 02-35
У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

   ПРЕДСЕДНИК
        Иван Јоковић с. р. 

 На основу члана 14. став 3. Закона о јав-
ним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса („Сл.гласник РС’’, бр.25/00, 25/02 
и 107/05), члана 17.Одлуке о измени Одлуке осни-
вању Јавног предузећа за планирање, пројекто-
вање и изградњу „Простор“ Зајечар и усклађивању 
са законским прописима („Сл. лист Општина“, бр. 
7/06 и „Сл. лист града“ бр. 3/08 - др.одлука),члана 
39 тач.10. Статута града Зајечара (‘’Сл.лист града 
Зајечара’’ бр. 1/08) и члана 192. Закона о општем 
управном поступку („Сл.лист СРЈ’’, бр. 33/97 и 
31/01), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 27.04.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ’’ ЗАЈЕЧАР

Љубомир Ђуричић разрешава се дужности  
директора Јавног предузећа „Дирекција за из-
градњу’’ Зајечар, због истека мандата.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 14.  Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса, про-
писано је да директоре јавних предузећа именује 
и разрешава оснивач.

Чланом 17. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за планирање, 
про јек товање и изградњу „Простор“ Зајечар са 
законским прописима, одређено је, да директора 
именује и разрешава надлежни орган оснивача и 
да се директор именује на период од 4 године.Та-
кође, овом Одлуком измењен је назив овог Јавног 
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предузећа у ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар. 

Скупштина општине Зајечар је на седници 
од 26.04. 2005. године, поставила Љубомира Ђу-
ричића за директора  ЈП „Дирекција за изградњу‘’ 
Зајечар.

С обзиром да му 26.априла 2009.године ис-
тиче мандат, Супштина града Зајечара је,сходно 
наведеним прописима,  одлучила као у диспози-
тиву овог решења.

Поука о правном средству: Против овог  
решења може се покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Зајечару, у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења. Тужба се предаје суду 
непосредно или преко поште.

Решење доставити: именованом, ЈП „Ди -
рекција за изградњу’’ Зајечар и архиви Скуп штине 
града Зајечара.

I бр. 02-38
У Зајечару, 27.04.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 ПРЕДСЕДНИК
      Иван Јоковић с. р.

На основу члана 14. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл.гласник РС’’, бр.25/00, 25/02 и 
107/05), члана 17.Одлуке о измени Одлуке осни-
вању Јавног предузећа за планирање, пројекто-
вање и изградњу „Простор“ Зајечар и усклађивању 
са законским прописима („Сл. лист Општина“, бр. 
7/06 и „Сл. лист града“ бр. 3/08 - др.одлука),члана 
39 тач.10. Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара’’ бр. 1/08) и члана 192. Закона о општем 
управном поступку („Сл.лист СРЈ’’, бр. 33/97 и 
31/01), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 27.04.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 
„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ’’ ЗАЈЕЧАР

 
Љубомир Ђуричић именује се за директо-

ра Јавног предузећа „Дирекција за изградњу’’ 
Зајечар.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 14. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса, 
прописано је да директоре јавних предузећа 
именује и разрешава оснивач.

Чланом 17. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање и изградњу „Простор“ Зајечар са 
законским прописима, одређено је,  да директора 
именује и разрешава оснивач и да се директор 
именује на период од 4 године, са правом понов-
ног именовања.Такође, овом Одлуком измењен 
је назив овог Јавног предузећа у ЈП „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар. 

Скупштина града Зајечара је донела решење 
о разрешењу Љубомира Ђуричића дужности 
директора  ЈП ‘’Дирекција за изградњу’’ Зајечар, 
због истека мандата.

С обзиром на то, да је именовани у доса-
дашњем раду показао добре резултате, Град-
ско веће града Зајечара је предложило да се за 
директора Јавног предузећа „Дирекција за из-
градњу“ поново именује Љубомир Ђуричић.

Љубомир Ђуричић је завршио Архитектон-
ски факултет у Нишу. Од 1971.године радио је у 
Грађевинском предузећу „Тимоградња’’ Зајечар 
где је обављао дужност техничког, а касније и 
генералног директора. У периоду од 1986. до 1989.
године радио је на пословима шефа у општинској 
урбанистичкој служби. Од 1992.године радио је у 
ЈП „Простор’’, најпре као технички директор,а по 
укидању овог радног места на пословима шефа 
пројектаната,надзора и инжењеринга. Априла 
2001. године именован је за директора овог 
предузећа и ту функцију је обављао два мандата. 

Поука о правном средству: Против овог  
решења може се покренути управни спор тужбом 
код Окружног суда у Зајечару, у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења. Тужба се предаје суду 
непосредно или преко поште.

Решење доставити: именованом, ЈП ‘’Ди -ре-
 кција за изградњу’’ Зајечар и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I бр. 02-37
У Зајечару, 27.04.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                            

  ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 4. став 2. Правилника о 
коришћењу средстава солидарне стамбене 

изградње и критеријумима за расподелу станова 
солидарности (“Сл. лист општина”, бр. 6/07 и 

“Службени лист града Зајечара”, бр. 3/08) и члана 
39. Статута града Зајечара (“Службени лист града 
Зајечара”, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 27.04.2009. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА
КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ СТАНОВА 

СОЛИДАРНОСТИ И ЊИХОВИХ ЗАМЕНИКА 

I
У Комисију за расподелу станова солидарнос-

ти именују се:

1. Мира Андријашевић, за председника,    
Ненад Стефановић, за заменика председника,
2. Зоран Миловановић, за члана,
Велимир Јовић, за заменика члана,
 3. Милош Јотовић, за члана,
Ђорђе Тодоровић, за заменика члана,
4. Борица Пауновић, за члана,
Слађана Ранђеловић, за заменика члана,
5. Градислав Станковић, за члана,
Сузана Димчић, за заменика члана,
6. Недељка Ткалац, за члана,
Јасмина Ђорђевић, за заменика члана,
 7. Весна Милановић, за члана,
Небојша Савић, за заменика члана.

II

 Задатак Комисије је да изврши бодовање 
по поднетим захтевима за доделу станова солидар-
ности према Правилнику о коришћењу средстава 
солидарне стамбене изградње и критеријумима за 
расподелу станова солидарности, да утврди ранг 
листу учесника конкурса и да на основу коначне 
ранг листе донесе Решење о додели станова соли-
дарности.

 III

Доношењем овог Решења престаје да  важи 
Решење о именовању председника и чланова 
Комисије за расподелу станова солидарности и 
њихових заменика („Сл. лист општина“, бр. 9/02).

IV         
 

Решење објавити у “Службеном листу града 
Зајечара”.

I број 02-40
У Зајечару, 27.04.2009. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

ПРЕДСЕДНИК
            Иван Јоковић с. р.

На основу члана 12. и члана 15. Закона о 
јавним предузећима и обављању делатности 

од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 
25/02 и 107/05), члана 16. и члана 21. Одлуке о ус-
клађивању Одлуке о оснивању Јавног стамбеног 
предузећа „Зајечар“ у Зајечару са законским 
прописима („Сл. лист општина“, бр. 22/92, 4/98 
и 19/00 и „Сл. лист града“ бр. 3/08 - др.одлука) и 
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 27.04.2009. го-
дине, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 
ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА 
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

I

У тачки IV Решења о разрешењу и именовању 
председника,заменика председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Јавног стамбеног 
предузећа „Зајечар“ Зајечар, I бр. 02-26 од 
19.03.2009. године,  за члана Надзорног одбора, 
уместо Миодрага Миленковића именује се Мило-
ван Миленковић.

II

Решење доставити именованом, Јавном 
стамбеном предузећу „Зајечар“  Зајечар и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-36
У Зајечару, 27.04.2009. 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 27.04.2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ЛИКВИДАЦИОНОМ 
УПРАВНИКУ ЈКП „ТОПЛАНА“ ЗАЈЕЧАР – У 

ЛИКВИДАЦИЈИ ДА ОДРЕДИ ПРЕДСТАВНИКА ЈКП 
„ТОПЛАНА“ ЗАЈЕЧАР – У ЛИКВИДАЦИЈИ

ЗА УЧЕШЋЕ НА ГОДИШЊОЈ СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА
 „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ МОРАВИА – ЗАЈЕЧАР“ А.Д.
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I      

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ликвидациони управник 
ЈКП „Топлана“ Зајечар – у ликвидацији да одре-
ди представника ЈКП „Топлана“ Зајечар – у 
ликвидацији за учешће на Годишњој скупштини 
акционара „Топлификације Моравиа – Зајечар“ 
А.Д., која ће бити одржана 18. маја 2009. године.

                                                                 
II

       
Решење објавити у „Службеном листу Града 

Зајечара“.

I број 02-45
У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       
                   П Р Е Д С Е Д Н И К

                    Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 3. став 3. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Сл. гласник 

РС“, бр. 16/92), члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) и члана 
39. Статута Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 1/08 ст. 1. тачка 30), Скупштина Града Зајечара 
на седници одржаној 27.04.2009. године донела је

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

l ВРАЋАЈУ СЕ селу Врбица пашњаци и утрине који су на основу Закона о проглашењу општенародном 
имовином сеоских утрина, пашњака и шума, имовина земљишних урбанијалних и њима сличних 
заједница као и крајишких (граничарских) имовних општина („Сл. гласник НРС“, бр. 1/48 и 98/55) постали 
друштвена својина, и то

Кат. општина Кп. број Место звано Култура Класа Површина џа
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица

917
929

1006
1342
1725
1882
1889
1891
2076

2119/1
2119/2

2169
2520

2609/1
2609/2
2609/3

4725
4813
4921
5553
5618
5643

5648/2
5650

5652/1
5652/2
5689/2
5944
5955
5958
5965
5970

„Пенчин дел“
„Пенчин дел“
„Пенчин дел“

„Царевац“
„Царевац“
„Рајевица“
„Мријина“
„Мријина“
„Мријина“

„Кучије“
„Кучије“
„Кучије“
„Село“

„Мирејина“
„Вртача“

„Миријина“
„Село“

„Бајкино брдо“
„Бајкино брдо“

„Војина падина“
„Село“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
„Поток“
„Поток“
„Поток“
„Поток“
„Поток“

Пашњак
њива

пашњак
пашњак

шума
пашњак
пашњак
пашњак
пашњак
пашњак
пашњак
пашњак

вододерина
пашњак

вододерина
пашњак

вододерина
вододерина

шума
шума

вододерина
вододерина
вододерина
пашњак
њива
шума
пашњак
пашњак
пашњак
шума
њива
њива

4
6
5
5
4
5
6
5
5
4
6
4
-
5
-
7
-
-
4
3
-
-
-
4
5
4
5
6
6
5
7
7

2.18,73
0.48,14
0.70,03
0.53,18
1.13,76
0.10,98
0.18,21
0.09,91
1.23,99
1.68,20
0.38,60
0.44,35
0.00,81
0.06,96
0.01,08
3.90,90
0.06,25
0.17,68
0.59,08
0.58,95
0.14,05
0.09,70
0.43,10
1.79,60
1.09,84
6.62,70
0.14,40
0.04,01
0.01,60
0.02,21
0.01,50
0.00,70
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Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица
Врбица

5975
6049

6116/1
6116/2

6117
6118
6119
6120
6242
6600
6700
7047
7831
8199
8550
9578

10275
11858
13155

„Поток“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
„Трње“
Трње“
„Село“
„Село“
„Село“
„„Село“
„Чука“
„Чука“

„Врбички брод“
„Мали мел“

„Парчак“
„Село“
„Брдо“

„Браничевица“

пашњак
пашњак
пашњак
пашњак

вододерина
вододерина
вододерина
вододерина

њива
пашњак
пашњак

шума
шума

камењар
њива

пашњак
воћњак

њива
њива

6
5
5
6
-
-
-
-
4
6
6
4
4
-
3
3
4
5
6

0.01,70
0.28,88
2.22,85
6.68,50
0.11,65
0.08.04
0.34,96
0.01,56
0.00,21
0.59,07
0.40,70
1.39,88
1.14,84
0.01,17
0.20,20
0.10,02
0.06,78
0.05,95
0.13,80

ll Услове и начин коришћења земљишта из претходног става овог решења утврђују грађани села 
Врбица, а искоришћење истог вршиће се у складу са прописима о пољопривредном земљишту.

lll ЗАБРАЊУЈЕ СЕ промена намене и други облици располагања на земљишту које је пренето на 
коришћење селу Врбица, изузев за намене предвиђене Законом.

lV Обавезује се садашњи корисник, Град Зајечар, да катастарске парцеле из става l овог решења 
преда селу Врбица на коришћење и то у року од 15 дана од дана правоснажности овог решења.

О б р а з л о ж е њ е

Месна заједница Врбица поднела је 18. 01. 1994. године захтев којим тражи повраћај коришћења 
утрина и пашњака за КО Врбица. 

У циљу утврђивања чињеница неопходних у овом поступку формирана је Комисија за враћање 
утрина и пашњака селима на коришћење. Комисија је 14. 12. 2004. године обишла парцеле у КО Врбица 
у присуству представника Месне заједнице Врбица и свој налаз и мишљење дала у форми записника.

Комисија је утврдила да катастарске парцеле наведене у ставу l диспозитива овог решења су 
фактички на терену по култури пашњаци и утрине, тј. имају својство необрадивог пољопривредног 
земљишта, нису подложне ерозији, одношењу обала, водотоком, нису деградирани пашњаци и сл. те 
испуњавају услове за враћање на коришћење прописане чланом 2. Закона о враћању утрина и пашњака 
на коришћење селима без обзира што се у листу непокретности бр. 215 КО Врбица поједине парцеле 
воде као њиве или пак шуме, јер су на терену фактички пашњаци и утрине.

Правни основ својевтеменог одузимања парцела из поседа села Врбица а које се сада враћају у 
овом поступку, садржан је у Закону о проглашењу општенародном имовином сеоских утрина, пашњака 
и шума... („Сл. гласник НРС“, бр. 1/48 и 98/55) то је утврђено да су испуњени услови за повраћај ових 
парцела прописаних чланом 1. Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење.

С обзиром да је утврђено да су испуњени услови за враћање катастарских парцела наведених у 
диспозитиву овог решења предвиђених чланом 1. и 2. Закона о враћању утрина и пашњака селима на 
коришћење, то је Скупштина града Зајечара сходно члану 3. став 3. Закона о враћању утрина и пашњака 
селима на коришћење и члана 192. ЗУП-а донела ово решење на седници од 27.04.2009.године.

Услови и начин коришћења катастарских парцела, које се овим решењем враћају Месној заједници 
Врбица утврђују, сходно члану 6.  Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, сами 
грађани Месне заједнице и то договором, а искоришћавање истих може се извршити у складу са 
прописима о пољопривредном земљишту.

У случају да изостане договор из претходног става услове и начин коришћења пашњака из става l 
овог решења утврђује надлежни орган за послове пољопривреде Градске управе Града Зајечара.

Сагласно члану 9.  Закона о враћању утрина и пашњака селима на коришћење забрањује се промена 
намене и други облици располагања на земљишту које је пренето овим решењем селу Врбица, изузев 
за намене предвиђене Законом.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења не може се изјавити жалба али се сходно члану 216. 
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ЗУП-а може покренути управни спор код Окружног суда у Зајечару у току од 30 дана од пријема исто.
Решење доставити: 1 х МЗ Врбица, 1 х ГЈП Зајечар, а по правоснажности исто доставити Служби за 

катастар непокретности Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.

lV/03 бр. 463-3/94
У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

      ПРЕДСЕДНИК
                                     Иван Јоковић
    

На основу члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
27.04.2009. године, донела је   

 З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА БРОЈ 

463 - 27/08 О ДУГОРОЧНОМ ЗАКУПУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник града Зајечара 
да закључи Анекс уговора број 463 - 27/08 о ду-
горочном закупу грађевинског земљишта, на кп. 
бр. 5685/9 КО Зајечар, у површини од 0.84,29ха, са 
Предузећем за производњу и трговину „ТУШ“ ДОО 
Београд, Михаила Пупина 10А бр. 11, због уса-
глашавања површине парцеле према новонаста-
лом стању у РГЗ Служби за катастар непокретнос-
ти Зајечар, након израде пројекта геодетског 
обележавања површине.

Члан 2.

Закључак доставити Градоначелнику града 
Зајечара, Одељењу за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.031-7
У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                             

     ПРЕДСЕДНИК
      Иван Јоковић с. р. 

На основу члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
27.04.2009. године, донела је   

 З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ АНЕКСА УГОВОРА 

БРОЈ 463 – 10/06 О ДАВАЊУ У ЗАКУП ОСТАЛОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

Члан 1.

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник града Зајечара 
да закључи Анекс уговора број 463 - 10/06 о давању 
у закуп осталог грађевинског земљишта, на кп. 
бр. 5514/1 КО Зајечар, у површини од 4685м2, са 
Црквеном општином Зајечар, због усаглашавања 
површине парцеле према новонасталом стању у 
РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар, 
након израде пројекта геодетског обележавања и 
потврђеног урбанистичког пројекта.

Члан 2.

Закључак доставити Градоначелнику града 
Зајечара, Одељењу за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.031-6
У Зајечару, 27.04.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                             

     ПРЕДСЕДНИК                                                                     
                              Иван Јоковић с. р. 

На основу члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, број 1/08), 
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Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
27.04.2009. године, дала је

М И Ш Љ Е Њ Е

Оправдани су предлози Плана уписа учени-
ка у средње школе у граду Зајечару, за школску 
2009/2010. годину.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Средње школе на територији града Зајеча-
ра доставиле су Градском већу града Зајечара 
предлоге Плана уписа  ученика за школску 
2009/2010. годину, ради добијања мишљења 
Скуп штине града Зајечара о оправданости 
предложених планова. 

Предложеним плановима уписа ученика 
у средње школе за школску 2009/2010. годину, 
Гимназија, Техничка школа, Медицинска школа и 

Школа за основно и средње образовање „Јелена 
Мајсторовић“  задржавају постојеће образовне 
профиле, док ће Економско-трговинска школа  
уписати и 15 ванредних ученика за похађање пос-
тојећих образовних профила. 

Градско веће града Зајечара је размотрило 
предложене Планове уписа  ученика у средње 
школе за школску 2009/2010. годину и доставило 
Скупштини града Зајечара, ради давања мишљења 
на Планове  уписа  ученика за школску 2009/2010. 
годину. 

I број 610-2
У Зајечару, 27.04.2009. 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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