
ГОДИНА II БРОЈ 14 5. МАЈ 2009.

На основу члана 32. став 1. тач. 6 Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007),члана 39 ст.1 тач.7. и члана 
76.став 1. Статута Града Зајечара ( „Сл. лист Гра-
да Зајечара“ број 1/08), Скупштина града Зајеча-
ра, на седници одржаној  05.05.2009. године, 
донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКОЈ  
УПРАВИ  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

 У Одлуци о Градској управи града Зајеча-
ра („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08), у члану 
10. став  1. после алинеје 10. додаје се алинеја 
11. која гласи:

‘’Одељење  за локалну пореску админис-
трацију. ‘’  

Члан 2.

У члану 12. став 8., члану 15. став 1. и чла-
ну 17. алинеја 10. реч: ‘’општине’’ замењује се 
речју:’’града.’’

Члан 3.

После члана 17. додаје се нови члан 17а 
који гласи:

  ‘’Члан 17а

Одељење  за локалну пореску администра-
цију обавља послове који се односе на:

- утврђивање, наплату и контролу извор-
них прихода Града (порез на имовину правних 
и физичких лица, накнаде које се односе на 
градско грађевинско земљиште, комуналну 
таксу, боравишну таксу, самодопринос, локалне 
административне таксе, накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине, новчане казне 
изречене у прекршајном поступку за прекршаје 
прописане актом Скупштине града, приходе од 
давања у закуп односно на коришћење непок-
ретности у државној својини које користи Град 

и индиректни корисници буџета), стара се о 
правима и обавезама пореских обвезника, а 
нарочито: води регистар обвезника изворних 
прихода града и врши утврђивање изворних 
прихода решењем за које није прописано да 
их утврђује сам порески обвезник у складу са 
законом;

- канцеларијску и теренску контролу у 
поступку администрирања изворних  локалних 
јавних прихода, редовну и принудну наплату 
локалних јавних прихода, пореско књиговод-
ство и извештавање и друге послове у складу са 
законом и одлукама Скупштине града.“

Члан 4.

 Члан 21. мења се и гласи:
 

‘’Члан 21.  
         
У Градској управи одређује се овлашћено 

лице за поступање по захтеву за слободан 
приступ информацијама од јавног значаја.

 
Члан 5.

У члану 25. речи: ‘’и постављених лица’’ 
бришу се.

Члан 6.

У члану 27. речи: ‘’ Општинске управе’’ 
замењују се речима: ‘’Градске управе’’.

 
Члан 7.

У члану 28. и члану 29. став 1 реч: ‘’поставља’’ 
замењује се речју: ‘’распоређује’’.

 
                                                     Члан 8.

У глави IV у називу одељка 3., члану 39.став 
3.,члану 42. став 2. и називу главе XII  речи:  
‘’Општинске управе’’ замењују се речима: 
‘’Градске управе’’.

Члан 9.

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

I број 011-14
У Зајечару,05.05.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

П Р Е Д С Е Д Н И К
Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 14., 90. и 92. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник Републике Србије“ 
бр. 129/07), и чл. 6. и 39. став 1. тачка 7. Статута 
града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 
1/2008) Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 05.05.2009.године, донела је

О Д Л У К У

О  СИМБОЛИМА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овом Одлуком уређују се облик и садржина 
симбола Града Зајечара - грба и заставе.

Члан 2.

ГРБ Града Зајечара има облик штита и сас-
тоји се од три целине. 

Доња површина штита подељена је на две 
једнаке половине.

Са леве стране налази се стилизовани цар-
ски римски шлем са дугом перјаницом наран-
џасте боје, на црвеној подлози. Он симболизује 
царску палату и комплекс Felix Romuliana, који 
је недвосмислено културни синоним за Зајечар, 
а такође је и симбол империје која је оставила 
највише трагова у савременој европској култу-
ри. 

Са десне стране налази се фонтана наран-
џасте боје, такође на црвеној подлози, која 
оличава здравље и живот и упућује на конти-
нуитет кроз Гамзиград и Гамзиградску бању, 
као и Николичевску бању, истичући тако и ове 
препознатљиве симболе Зајечара.

Горњи део штита састоји се од једне целине 
која у себи садржи више елемената. 

У средине је река плаве боје која симбо-
лизује Тимок, а са леве и десне стране зеленом 
бојом је апострофирана плодна долина Тимока. 
Лева и десна зелена површина се према горе 
завршавају са благим врховима, што симболи-
зује два зајечарска брда Краљевицу и Бели Брег. 
Сам Тимок се кривудавим, природним линијама, 
у перспективи спаја са тврђавом, која је зелене 
боје и излазећим сунцем наранџасте боје. 

Сунце представља симбол живота и 
просперитета, а као излазеће сунце и симбол 
истока.

Тврђава представља град Зајечар, у складу 
са хералдичком праксом. 

Кроз њу пролази Тимок, као што и про-
лази кроз Зајечар, и ту се симболично спаја 
са излазећим сунцем. Тврђава истовремено 
представља кулу, осматрачницу односно гра-
ницу и поново град Зајечар као традиционални 
стожер на граници Србије са источним земља-
ма. 

Подлога целог грба је плаве боје, са црвеном 
маргином, која симболизује крв знаних и незна-
них хероја који су свој живот дали за Зајечар. 

Члан 3.

ЗАСТАВА Града Зајечара је провоугаоног 
облика, са односом дужине и висине три према 
два. 

Застава је плаве боје са крстом наранџасте 
боје, који је постављен ка левој страни у односу 
3:2.

Преко крста, ка левој страни, такође у од-
носу 3:2, налази се грб Града Зајечара, на белој 
кружној подлози уоквиреној наранџастом ли-
нијом.

Члан 4.

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

I бр.011-15
У Зајечару, 05.05.2009. године

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.
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