
ГОДИНА IV БРОЈ 13 7. ЈУН 2011.

На основу чл. 76. став 3. Закона о заштити животне 
средине  („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. закон) 
и члана 12. став 8. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“,бр.1/08, 3/08-испр. и 3/10), 
Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 25.05.2011. 
године, донело је  

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ 

МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 

2011. ГОДИНЕ

Усваја се Информација о извршеном мониторингу 
параметара стања животне средине на подручју Зајечара 
за период јануар-март 2011. године и то: аерозагађења 
укључујући и праћење аерополена,  хигијенске исправности 
изворишта подземних вода у сеоским насељима и евиденције 
о прикупљеном чврстом комуналном отпаду. 

Информација се упућује Агенцији за заштиту животне 
средине Републике Србије ради израде Извештаја о стању 
животне средине у Републици Србији.

Информација са наведеним подацима налази се у при-
логу овог Закључка.

 
Образложење:                  
                                                      
На основу члана 76. став 3. Закона о заштити животне 

средине  („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 36/09 - др. за-
кон), надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је 
да Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије 
тромесечно доставља податке добијене праћењем парамета-
ра стања животне средине на свом подручју.

Наведени подаци достављају се Агенцији за заштиту 
животне средине у циљу израде Извештаја о стању животне 
средине у Републици Србији који Влада једном годишње под-
носи Народној Скупштини на разматрање и усвајање.

Имајући у виду обавезу из наведеног Закона, Одељење 
за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове 
Градске управе Зајечар сачинило је Информацију о монито-
рингу параметара стања животне средине на подручју Зајеча-
ра за период од три месеца, односно за јануар-март 2011. 
године.

Из свега наведеног, предлаже се Градском већу да 
донесе Закључак као у диспозитиву.

III бр. 501-6/11
У Зајечару, 25.05.2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић с. р.   

На основу члана 96., став 1.,  Закона о планирању и 
изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 и 64/2010), 
члана 56. Статута града Зајечара („Сл. лист Града“ бр.01/08),   
члана 14. и члана 18. Одлуке о  грађевинском земљишту, („Сл. 
лист Града“ бр. 12/2010) и Закључка Градоначелника града 
Зајечара бр.463-21/11 од 03.06.2011.године.

ГРАД ЗАЈЕЧАР
расписује 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП

 НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
РАДИ ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ И ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА

 на углу улица Љ.Нешића, И.Милутиновића и Ресавске, у 
Зајечару

I. ОПШТИ УСЛОВИ:
1. Закуп неизграђеног градског грађевинског земљишта 

и то део кп. бр. 11074/5 КО Зајечар: 
- у површини од око 53м2,,   и 
- у површини од око 81м2, 
 на углу улица Љубе Нешића, Ивана Милутиновића и 

Ресавске у Зајечару ради изградње  објекта. 
2. Коначна површина земљишта која се даје у закуп 

биће одређена по урађеном пројекту парцелације, на захтев и 
о трошку најповољнијег понуђача.

3. Земљиште се даје у закуп на период од 99 година.
4. Почетни износ закупнине земљишта за наведени 

период је 506,00 динара по 1 м2 , односно за :
- површину од 53м2  је  26.818,00 динара, 
-  површину од 81м2 је  40.989,00 динара. 
5. Рок за привођење земљишта намени је 18 (осамнаест) 

месеци од дана закључења уговора о давању земљишта  о 
закупу.
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6. Предност при добијању земљишта у закуп има по-
нуђач чија је понуда економски најповољнија.

7. Најбољи понуђач - закупац, дужан је да закључи 
посебан уговор са Градом Зајечаром о закупу земљишта 
којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе.

8. Учесници огласа могу бити сва  лица, која на име 
гарантног износа уплате 30% од почетног износа закупнине, 
на  рачун бр. 840-602804-87, позив на бр. 41-116.

9. Учесници јавног надметања не могу бити лица која 
до дана подношења пријаве нису измирила доспеле обавезе 
према граду Зајечару (по основу закупа, накнаде за уређење, 
накнаде за коришћење, локалне комуналне таксе и сл.)

10. Пријаве се подносе у року од 30 дана од дана 
објављивања јавног огласа, а најкасније до 06.07.2011.год.

11. Јавно надметање одржаће се, дана 08.07.2011. 
године са почетком у 13,00 часова, пред Комисијом за спро-
вођење поступка јавног надметања у малој сали зграде Града 
Зајечара.  

12. Учесници огласа  дужни су понети одговарајућа 
идентификациона документа и ако је потребно одговарајуће 
овлашћење, као и доказ о уплати износа из тачке 8. Огласа.

13. Право на повраћај депозита губи се уколико понуђач 
не закључи са Градом Зајечар уговор у року од 30 дана од 

дана правноснажности решења о давању у закуп градског 
грађевинског земљишта или раскине уговор због неиспуњења 
уговорних обавеза,  његовом кривицом.

II. ОСТАЛИ УСЛОВИ
1. Текуће одржавање изграђених објеката и земљишта 

за време периода закупа земљишта.
2. Обавеза најповољнијег понуђача да сноси трошкове 

пореза у вези земљишта (пренос апсолутних права, и сл.)
 

III. НАПОМЕНА: 
 1. Понуде морају да садрже тачне иднтификационе 

податке понуђача, изјаву о прихватању услова из огласа и 
доказ о уплати депозита. 

 2. Пријаве се подносе у затвореној коверти на адресу: 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења 
бр. 1, 19 000 Зајечар, са назнаком: Пријава на јавни оглас за 
јавно надметање, за давање у закуп градског грађевинског 
земљишта ради индивидуало- стамбене изградње.

 3. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

    

САДРЖАЈ
Закључак о усвајању информације о извршеном мониторингу параметара стања 
животне средине на подручју Зајечара за период јануар - март 2011. године..................................................................... 1
Јавни оглас за јавно надметање за давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта
ради привођења намени и изградње објеката (на углу учица Љубе Нешића, 
Ивана Милутиновића и Ресавске, у Зајечару) ........................................................................................................................ 1


