
ГОДИНА II БРОЈ 16 15. ЈУЛ 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 („Службе-
ни лист града Зајечара“, број: 1/08), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 15. 07. 
2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ДРУГОМ   ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

У члану 2. Oдлуке о буџету града Зајечара за 
2009 годину, општи део буџета, укупна прима-
ња износ од 1.187.144.141,00  динара мења се и 
гласи 1.188.110.116,00  динар.

Укупни издаци буџета, износ од 
1.187.144.141,00  динара мења се и гласи 
1.188.110.116,00  динар.

Члан 2.

У члану 4. План прихода буџета града Заје-
чарa, врше се следеће измене:

-  Облик прихода 711146 – Порез на приход 
од пољопривреде, износ од 831.000,00 динара, 
замењује се износом од  1.931.000,00 динара;

-  Облик прихода 711147 – Порез на зем-
љиште, износ од  2.800.000,00 динара, замењује 
се износом од  3.300.000,00 динара;

-    Облик прихода 713121 – Порез на имови-
ну, износ од  23.420.000,00 динара, замењује се 
износом од  25.420.000,00 динара;  

- Облик прихода 713311 – Порез на наслеђе 
и поклоне, износ од 2.449.000,00 динара, заме-
њује се износом од 3.949.000,00 динара;

-  Облик прихода 713422 – Порез на пренос 
апсолутних права на акцијама и другим харти-
јама од вредности, износ од 703.000,00 динара, 
замењује се износом од   500,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 713424 – 

Порез на пренос апсолутних права на осталим 
објектима, у износу од  10.000,00 динара; 

- Облик прихода 714431 – Комунална так-
са за коришћење рекламних паноа, износ од  
231.000,00  динара, замењује се износом од  
731.000,00  динара;

-Облик прихода 714441 – Средства за про-
тивпожарну заштиту, износ од 164.000,00 дина-
ра, замењује се износом од 464.000,00 динара;

-  Облик прихода 714562 – Посебна накнада 
за заштиту и унапређење животне средине, из-
нос од 47.982.000,00 динара, замењује се изно-
сом од 51.182.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 714573 – Ко-
мунална такса за коришћење витрина ради из-
лагања, у износу од  10.000,00  динара, 

-  Облик прихода 733141 – Наменски транс-
фери од Републике у корист нивоа градова, 
износ од 292.115.259,00 динара, замењује се 
износом од 202.641.734,00 динара;

-  Облик прихода 733144 – Текући наменски 
трансфери,у ужем смислу од Републике, износ 
од  5.000.000,00 динара, замењује се износом од 
6.662.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 741141 
– Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна , у износу од  450.000,00  
динара;

-  Облик прихода 741534 – Накнада за ко-
ришћење грађевинског земљишта,  износ од  
75.637.000,00  динара замењује се износом од  
153.937.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 742153 – 
Приходи од закупнине за грађевинско земљиш-
те , у износу од  10.000,00 динара;

-  Облик прихода 742241 – Градске админис-
тративне таксе,  износ од  6.619.000,00  динара 
замењује се износом од  1.619.000,00 динара;

-  Уводи се нови облик прихода 742251 
– Општинске административне таксе, у износу 
од  5.000.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 742341 
– Приходи који својом делатношћу остваре 
органи и организације градова, у износу од  
200.000,00 динара;

- Облик прихода 743351 – Приходи од нов-
чаних казни  изречених у прекршајном пос-
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тупку, износ од 305.000,00 динара замењује се 
износом од 805.000,00 динара;

-  Облик прихода 743353 – Приходи од ман-
датних казни и казни изречених у управном 
поступку, износ од 240.000,00 динара замењује 
се износом од 540.000,00 динара;

-   Уводи се нови облик прихода 745151 –Ос-
тали приходи у корист нивоа општина , у износу 
од  600.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 921941 – 
Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова, у износу од  
1.000.000,00 динара;

- Облик прихода  921951 – Примања од про-
даје домаћих акција и осталог капитала у корист 
нивоа општина, износ од  1.000.000,00  динара 
замењује се износом од  0,00  динара;

Члан 3.

У члану 5; Посебни део буџета, врше се сле-
деће измене:

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

1. Апропријација 6/0, конто 481000 - До-
тације политичким странкама, функционална 
класификација 110, износ од 645.000,00 динара 
замењује се износом  0,00 динара;

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

1. Апропријација 7/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 110, износ од 15.936.000,00 дина-
ра замењује се износом  13.936.000,00 динара;

2. Апропријација 8/0, конто 412000 - Соци-
јални доприноси на терет послодавца, функцио-
нална класификација 110, износ од 2.853.000,00 
динара замењује се износом  2.503.000,00 дина-
ра;

3. Апропријација 11/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
110, износ од 3.000.000,00 динара замењује се 
износом  4.000.000,00 динара;

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

1. Апропријација 14/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 130, износ од 128.125.000,00 ди -
нара замењује се износом  110.125.000,00 дина-
ра;

2. Апропријација 15/0, конто 412000 - Со -
цијални доприноси  на терет послодавца, 

функционална класификација 130, износ од 
22.393.000,00 динара замењује се износом од   
19.893.000,00 динара;

3. Апропријација 16/0, конто 414000 - Соци-
јална давања запосленима,функционална кла-
сификација 130, износ од 1.634.000,00 динара 
замењује се износом од   6.634.000,00 динара;

4. Апропријација 18/0, конто 416000 - На-
граде запосленим и остали посебни расходи, 
функционална класификација 130, износ од 
9.405.000,00 динара замењује се износом од  
405.000,00 динара;

5.  Апропријација 19/0, конто 421000 - Стал-
ни трошкови, функционална класификација 
130, износ од 25.000.000,00 динара замењује се 
износом од 35.000.000,00 динара;

6.  Апропријација 21/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору,функционална класификација 
130, износ од 9.000.000,00 динара замењује се 
износом од 11.061.975,00 динара;

7. Апропријација 23/0, конто 424000 - Спе-
цијализоване услуге,функционална класифика-
ција 130, износ од 3.000.000,00  динара замењује 
се износом од 4.000.000,00 динара;

8. Апропријација 25/0, конто 425000 -Текуће 
поправке и одржавање зграде, функционална 
класификација 130, износ од 8.000.000,00  дина-
ра замењује се износом од 3.000.000,00 динара;

9. Апропријација 28/0, конто 426000 - Заш-
тита животне средине и екологије, функционал-
на класификација 130, износ од 47.982.000,00 
динара замењује се износом  51.182.000,00 ди-
нара;

10. Апропријација 33/0 конто 483000 -
Новчане казне и пенали по решењу судова, 
функционална класификација 130, износ од  
4.362.485,27   динара замењује се износом од  
5.862.485,27 динара;

11. Апропријација 34/0, конто 511000 -На-
ционални инвестициони план,функционална 
класификација 130, износ од 1.000.000,00  дина-
ра замењује се износом од  29.000.000,00 дина-
ра;

12. Апропријација 35/0, конто 512000 -Ма-
шине и опрема, функционална класификација 
130, износ од 20.000.000,00  динара замењује се 
износом од 16.000.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.02 - Градско јавно 
правобранилаштво, врше се следеће изме-
не:

1. Апропријација 38/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 111, износ од 2.116.000,00 дина-
ра замењује се износом  1.766.000,00 динара;

2. Апропријација 39/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
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функционална класификација 111, износ од  
379.000,00  динара замењује се износом од   
329.000,00 динара;

3.1. Апропријација 40/0, конто 422000 - Тро-
шкови путовања, функционална класификација 
111, износ од 50.000,00 динара замењује се из-
носом  0,00 динара;

У разделу 3; глава 3.05- Предшколска ус-
танова „Ђулићи“, врше се следеће измене:

1. Апропријација 60/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених,функционална 
класификација 911, износ од 49.361.000,00 дина-
ра замењује се износом  46.361.000,00 динара;

2.  Апропријација 61/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 911, износ од  
8.836.000,00  динара замењује се износом од   
8.336.000,00 динара;

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

1. Апропријација 84/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 820, износ од 23.206.000,00 дина-
ра замењује се износом  19.206.000,00 динара;

2.  Апропријација 85/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 820, износ од  
5.303.000,00  динара замењује се износом од   
3.803.000,00 динара;

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

1. Апропријација 100/0, конто 416000 - На-
граде запосленима и остали посебни расходи 
,функционална класификација 820, износ од 
70.000,00 динара замењује се износом 20.000,00 
динара;

2. Апропријација 105/0, конто 425000 - Те-
куће поправке и одржавања, функционална 
класификација 820, износ од  40.000,00  динара 
замењује се износом од  70.000,00 динара;

3. Апропријација 106/0, конто 426000 - 
Материјал, функционална класификација 820, 
износ од 50.000,00 динара замењује се износом  
85.000,00 динара;

4 Апропријација 107/0, конто 482000 - По-
рези обавезне таксе и казне, функционална 
класификација 820, износ од 15.000,00 динара 
замењује се износом  0,00 динара;

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

1. Апропријација 109/0, конто 411000 - Пла-
те додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 820, износ од 13.271.000,00 дина-
ра замењује се износом  12.671.000,00 динара;

2. Апропријација 110/0, конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 820, износ од  
2.376.000,00  динара замењује се износом од   
2.276.000,00 динара;

3.  Апропријација 113/0, конто 421000 - 
Стални трошкови,функционална класификаци-
ја 820,износ од  1.400.000,00 динара замењује се 
износом  1.700.000,00 динара;

4. Апропријација 117/0, конто 425000 - Теку-
ће поправке и одржавања, функционална кла-
сификација 820, износ од 1.000.000,00 динара 
замењује се износом  700.000,00 динара;

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

1. Апропријација 121/0, конто 411000 - Пла-
те додаци и накнаде запослених,функционална 
класификација 810, износ од 12.899.000,00 дина-
ра замењује се износом  10.399.000,00 динара;

2. Апропријација 122/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 810, износ од  
2.313.000,00  динара замењује се износом од   
1.913.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.12.- Центар за соци-
јални рад, врше се следеће измене:

1. Апропријација 143/0, конто 463000 - Тран-
фери осталим нивоима власти, функционална 
класификација 090 , износ од 12.190.000,00 ди-
нара замењује се износом  10.190.000,00 дина-
ра;

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

1. Апропријација 144/0, конто 411000 - Пла-
те додаци и накнаде запослених,функционална 
класификација 620,износ од 17.841.000,00 дина-
ра замењује се износом  17.004.000,00 динара;

2. Апропријација 145/0,  конто 412000 
- Социјални доприноси  на терет послодав-
ца,функционална класификација 620, износ од  
3.050.000,00  динара замењује се износом од  
2.954.000,00 динара;

3. Апропријација 156/1, конто 511000 -Одр-
жавање саобраћајних објеката, функционална 
класификација 620, износ од 65.000.000,00  
динара замењује се износом од  46.000.000,00 
динара;

4. Апропријација 157/1, конто 511000 -
Одржавање саобраћајних објеката - кредит, 
функционална класификација 620, износ од 
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63.000.000,00  динара замењује се износом од 
66.023.571,18 динара;

5.  Апропријација 158/1, конто 511000 -Одр-
жавање водоводне и канализационе инстала-
ције, функционална класификација 620, износ 
од 9.000.000,00  динара замењује се износом од 
4.000.000,00 динара;

6.  Апропријација 159/1, конто 511000- Одр-
жавање водоводне и канализационе инстала-
ције - кредит, функционална класификација 
620, износ од 7.000.000,00  динара замењује се 
износом од 3.976.428,82  динара;

7. Апропријација 160/0, конто 426000 -Мате-
ријал, функционална класификација 620, износ 
од 19.500.000,00  динара замењује се износом 
од 21.500.000,00 динара;

8.  Апропријација 162/0, конто 451000 -Јав-
на расвета, функционална класификација 620, 
износ од 25.000.000,00  динара замењује се из-
носом од 37.000.000,00 динара;

9. Уводи се нова апропријација 164/1, 
конто 511000-Одржавање пружних прелаза, 
функционална класификација 620,  у износу од 
3.000.000,00  динара;

У разделу 3; глава 3.14 - ЈП Тимочка Кра-
јина, врше се следеће измене:

1. Апропријација 170/0, конто 415000 - Нак-
нада трошкова за запослене, функционална 
класификација 620 ,износ од 50.000,00 динара 
замењује се износом  0,00 динара;

2.  Апропријација 171/0, конто 421000 -Стал-
ни трошкови,функционална класификација 620, 
износ од 3.734.000,00 динара замењује се изно-
сом  3.934.000,00 динара;

3. Апропријација 172/0, конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална класифика-
ција 620, износ од 50.000,00 динара замењује се 
износом   0,00 динара;

4.  Апропријација 173/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
620, износ од 100.000,00 динара замењује се 
износом  0,00 динара;

5.  Апропријација 174/0, конто 424000 - Спе-
цијализоване услуге, функционална класифика-
ција 620, износ од 2.000.000,00 динара замењује 
се износом  4.000.000,00 динара;

6. Апропријација 175/0, конто 425000 - Те-
куће поправке и одржавања, функционална 
класификација 620, износ од 700.000,00 динара 
замењује се износом 1.100.000,00 динара;

7. Апропријација 180/0, конто 511000 - Згра-
де и грађевински објекти, функционална кла-
сификација 620, износ од 1.000.000,00 динара 
замењује се износом  0,00 динара;

8. Апропријација 181/0, конто 511000 - От-
ворени спортски терени и рекреациони об-

јекти,функционална класификација 620, износ 
од 16.500.000,00 динара замењује се износом  
20.100.000,00 динара;

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

1. Апропријација 186/0, конто 411000 - Пла-
те додаци и накнаде запослених,функционална 
класификација 473, износ од 1.534.000,00 дина-
ра замењује се износом  1.734.000,00 динара;

2. Апропријација 187/0, конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 473, износ од   
275.000,00  динара замењује се износом од   
315.000,00 динара;

3. Апропријација 190/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
473, износ од 11.300.000,00 динара замењује се 
износом   12.800.000,00  динара;

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

1. Апропријација  199/0,  конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавања, функционална 
класификација 160, износ од 23.000.000,00  
динара замењује се износом од  20.000.000,00 
динара:

У разделу 4;   Средства резерви, врше се 
следеће измене:

1. Апропријација  204/0,  конто 499000 - 
Стална буџетска резерва, функционална кла-
сификација 110, износ од  3.000.000,00  динара 
замењује се износом од  1.000.000,00 динара:

У разделу 5; - Средства за остале потре-
бе, врше се следеће измене:

1. Апропријација  215/1,  конто 465000 - 
Стратешки план за социјалну политику града 
Зајечара, функционална класификација 090, 
износ од  1.585.000,00  динара замењује се из-
носом од  2.727.000,00 динара;

2. Апропријација  218/0,  конто 424000 - 
Противпожарна заштита, функционална кла-
сификација 320, износ од  164.000,00  динара 
замењује се износом од  464.000,00 динара:

3. Апропријација  220/0,  конто 481000 - 
„Бизнис инкубатор центар“ Зајечар, функцио-
нална класификација 620, износ од  2.500.000,00  
динара замењује се износом од  2.000.000,00 
динара;

4. Апропријација  221/0,  конто 481000 - 
Спортски савез, функционална класификација 
810, износ од  48.000.000,00  динара замењује се 
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износом од  59.000.000,00 динара:

Члан 3.

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

I број: 400 - 7    
У Зајечару, 15. 07.  2009.година

               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                             

                            ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА                                                                                         
   др Душица Михаиловић 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 чла-
на 39. Статута града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града За-
јечара, на седници одржаној 15.07.2009. године, 
донела је

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ    ГРАЂЕВИНСКОГ  ЗЕМЉИШТА                                          
  

Члан 1. 

У Одлуци о накнади за коришћење гра-
ђевинског земљишта („Сл. лист општина“, бр. 
7/06 и 1/07, „Сл. лист општине Зајечар“, бр. 3/07 
и  „Службени лист града Зајечара“, бр. 3/08 и 
13/09), у члану 17. став 2. после речи:  „прет-
ходни месец“ уместо зареза, ставља се тачка, а 
текст до краја реченице, брише се.

 Став 4. истог члана, брише се. 

Члан 2.

У члану 22. став 2. табела се допуњује и гла-
си:

„
Велика Јасикова  0,0011643
Ласово  0,0012188
Мали Извор  0,0056450
Метриш  0,0050222
Рготина  0,0009669

                                                     „
Члан 2. 

                                                     
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број 011 - 18
У Зајечару, 15. 07. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА   

 ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА                                                                                         
   др Душица Михаиловић с. р.

На основу члана 76. и 81. Закона о планира-
њу и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/2003 и 
34/06), члана 7. став 1. а у вези са чланом 6. став 
1. тачка 10. („Сл. гласник РС“, бр. 62/06), члана 5. 
Одлуке о давању у закуп грађевинског земљиш-
та („Сл. лист општина“, бр. 15/05, и “Службени 
лист града Зајечара”, бр. 3/08 и 6/08) и члана 39. 
Статута града Зајечара („Службени  лист града 
Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 15.07.2009. године, доне-
ла је

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ПОЧЕТНОГ ИЗНОСА ЗАКУПНИНЕ

КОД ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се почетни износ 
закупнине код давања у закуп грађевинског 
земљишта и то:

1. ЗА ЕКСТРА ЗОНУ  608,00 дин./м2

2. ЗА I ЗОНУ  506,00 дин./м2

3. ЗА II ЗОНУ  405,00 дин./м2

4. ЗА III ЗОНУ  304,00 дин./м2

Зоне из претходног става, утврђене су по-
себном Одлуком о критеријумима и мерилима 
за уговарање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта.

Члан 2.

Уговором о давању у закуп грађевинског 
земљишта, ближе се регулишу услови и начин 
плаћања накнаде, у складу са Одлуком о дава-
њу у закуп грађевинског земљишта.

Члан 3.

Износи из члана 1. ове Одлуке, примењива-
ће се и код обрачуна накнаде за одузето право 
коришћења неизграђеног грађевинског зем-
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љишта и то тако што ће 1 м2 одузетог грађевин-
ског земљишта бити у висини почетног износа 
закупнине из члана 1. ове Одлуке, зависно од 
зоне.

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о одређивању почетног износа 
закупнине код давања у закуп грађевинског 
земљишта („Сл. лист општина“, бр. 13/03).

Члан 5.

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

I број 011-19
У Зајечару,15.07.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

                ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА
               др Душица Михаиловић с. р.

        
        

На основу члана 7. став 1. а у вези члана 6. 
став 1. тачка 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06), члана 
14. Одлуке о критеријумима и мерилима за 
уговарање висине накнаде за уређивање гра-
ђевинског земљишта („Сл. лист општина“, бр. 
13/03, 7/05, 14/06, 26/06 и „Службени лист града 
Зајечара“, бр. 3/08 и 15/09) и члана 39. Статута 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
бр. 1/08), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 15. 07. 2009.године, донела је  

Р Е Ш Е Њ Е
    О   ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК  

УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА  „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР 

ЗА 2009. ГОДИНУ
  
   I

Даје се сагласност на Ценовник уређења 
грађевинског земљишта Јавног предузeћа „Ди-
рекција за изградњу“ Зајечар за 2009. годину, 
који је донео Управни одбор овог Предузећа 06. 
07. 2009. године. 

 II                                  

Ово решење примењује се од дана објав-

љивања у „Службеном листу града Зајечара“.

I бр.02 - 70
У Зајечару, 15. 07. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                          

             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА                                                                                         
   др Душица Михаиловић с. р.

ЦЕНОВНИК

ЈП “Дирекција за изградњу” Зајечар за уре-
ђење грађевинског земљишта за 2009. годину

Формиран према Ослуци о мерилима за 
уговарање висине накнаде за уређење грађе-
винског земљишта

Припрема земљишта за изградњу 150,00 дин/м2

Цена која оптерећује 1м2 за изградњу пошљунчане улице

1 Ширина улице 5,00 м2 118,00 дин/м2

2 Ширина улице 6,00 м2 142,00 дин/м2

3 Ширина улице 7,00м2 166,00 дин/м2

4 Ширина улице 8,00м2 190,00 дин/м2

5 Ширина улице 9,00м2 213,00 дин/м2

6 Ширина улице 10,00м2 237,00 дин/м2

Цена која оптерећује 1 м2 за асфалтирање улице

1 Ширина улице 5,00 м2 97,00 дин/м2

2 Ширина улице 6,00 м2 117,00 дин/м2

3 Ширина улице 7,00м2 136,00 дин/м2

4 Ширина улице 8,00м2 155,00 дин/м2

5 Ширина улице 9,00м2 175,00 дин/м2

6 Ширина улице 10,00м2 194,00 дин/м2

Цена која оптерећује 1 м2 за изградњу примарне 
водоводне мреже

1 Ø 100 мм 77,00 дин/м2

2 Ø 150 мм 88,00 дин/м2

3 Ø 200 мм 110,00 дин/м2

Цена која оптерећује 1 м2 за изградњу примарне 
канализационе мреже

1 Ø 250 мм 108,00 дин/м2

2 Ø 300 мм 125,00 дин/м2

3 Ø 350 мм 143,00 дин/м2

4 Ø 400 мм 164,00 дин/м2

Цена која оптерећује 1 м2 за изградњу примарне 
нисконапонске мреже

1 Ваздушна линија 94,00 дин/м2

2 Подземна кабловска линија 99,00 дин/м2

Цена која оптерећује 1 м2 за 
изградњу ТС10/0,4kV 1x630 K.V.A. 125 дин/м2

Цена  која оптерећује 1 м2 за 
уређење слободних површина 
- дрвореди и зеленило

85,00 дин/м2
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Овај Ценовник ступа на снагу даном давања 
сагласности Скупштине града Зајечара и објав-
љивања у Службеном листу града Зајечара.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Зоран Динчић с. р.

На основу чл. 27. Закона о јавним предузе-
ћима и обављању делатности од општег инте-
реса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05, 
108/05 и 123/07-др. закон), члана 23. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 
16/97 и 42/98) и члана 39. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупшти-
на града Зајечара на седници одржаној дана 
15.07.2009. године,  донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ 

КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ “ВОДОВОД” 
ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНУ ВОДЕ И ОДВОЂЕЊА 

ОТПАДНИХ ВОДА

I 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ ЈКП „Водовод“ Заје-
чар да може утврдити цену воде и одвођења 
отпадних вода у следећим износима:

   -    за основне и средње школе, спортске, 
верске, политичке, и невладине организације                           
.........................................................................17,81 дин/м3

-     за домаћинства, установе чији је оснивач  
град Зајечар, Центар за избеглице у   Грљану   
.........................................................................35,64 дин/м3

 -     за остале установе и друге организације 
из друштвених делатности.................71,30 дин/м3

-     за привреду.............................142,59 дин/м3 
 

II

У цену воде из претходне тачке урачунато 
је баждарење водомера. 

III

Све утврђене цене по категоријама корис-
ника из тачке I овог Решења обрачунате су без 
ПДВ-а, накнаде за коришћење вода и накнаде 
за заштиту вода, као и без накнаде за заштиту и 
унапређење животне средине.

IV
Право на попуст у цени воде и одвођења 

отпадних вода из тачке I овог Решења у висини 
од 50% имају:

- домаћинства, корисници права на мате-
ријално обезбеђење по Закону о социјалној 
заштити и обезбеђењу социјалне сигурности 
грађана, и

- домаћинства корисника туђе неге и помо-
ћи.

Начин и услове за остваривање права из 
става 1. ове тачке утврђује Управни одбор ЈКП 
„Водовод“ Зајечар.

Коришћење воде са јавних чесама и за пра-
ње улица означава се коефицијентом „0“, однос-
но не фактурише се.

       V

 Цене из тачке I овог Решења примењи-
ваће се од дана објављивања у „Сл. листу града 
Зајечара“.

      VI

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

I бр.02-66
У Зајечару, 15.  07. 2009. године

СКУПШТИНA ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                         ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА
                 др Душица Михаиловић с. р.              

          

                                                                      
На основу члана 20. став 1. Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 24/91, 
71/94 и 79/05), члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08), 
и члана 12. и 14. Одлуке о оснивању установе 
културе  „Центар за културу града Зајечара“ 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 13/09),  Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 15.07.2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСТАВНИКА ОСНИВАЧА У  

УПРАВНОМ И  НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ЦЕНТРА ЗА 
КУЛТУРУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 I

ИМЕНУЈУ СЕ  у Управни одбор Центра за 
културу града Зајечара, као представници ос-
нивача, и то:

- За председника
Драган Стојановић, новинар у РТЗ
- За чланове
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1 . Ивана Јовановић, студент
2. Слободан Пајкић, приватни предузетник 
3. Добрица Јовановић, Градска управа гра-

да Зајечара
4. Александар Миладиновић, приватни 

пре-ду зетник

II

ИМЕНУЈУ СЕ  у Надзорни одбор Центра за 
културу града Зајечара, као представници ос-
нивача, и то:

- За председника
Марина Стефановић, дипл. правник у Град-

ској управи града Зајечара

- За члана
1. Анђела Рисантијевић, дипл. економиста

III

Решење доставити именованима, Центру 
за културу града Зајечара и архиви града Заје-
чара.

I бр. 02-69
У Зајечару, 15.07.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА                                                                                         
   др Душица Михаиловић с. р.

На основу члана 22. Закона о јавним пре-
дузећима и обављању делатности од општег 
интереса (“Сл. Гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05-испр. и 123/07-др. закон) и чла-
на 39. Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној дана 15. 07. 2009. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОМ 
ПРЕДУЗЕЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
ИЗГРАДЊУ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР  

ЗА 2009. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс финансиј-
ског плана пословања  Јавног предузећа за 
планирање, пројектовање и изградњу „Дирек-
ција за изградњу“ Зајечар за 2009. годину, који 
је усвојио Управни одбор Јавног предузећа за 

планирање, пројектовање и изградњу „Дирек-
ција за изградњу“ Зајечар на седници од 06. 07. 
2009. године.

2. Решење доставити: Јавном предузећу за 
планирање, пројектовање и изградњу “Дирек-
ција за изградњу” Зајечар, надлежним Минис-
тарствима и архиви града Зајечара.

I бр.02-71
У Зајечару,15.07.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                        

   ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с.р.

На основу члана 22. Закона о јавним преду-
зећима и обављању делатности од општег инте-
реса (“Сл. Гласник РС”, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 
108/05-испр. и 123/07-др.закон) и члана 39. Ста-
тута града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 1/08), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној дана 15.07. 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА РЕБАЛАНС 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2009. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Ребаланс програма 
пословања Јавног комуналног предузећа “Во-
довод” Зајечар за 2009. годину, који је усвојио 
Управни одбор Јавног комуналног предузећа 
“Водовод” Зајечар на седници од 10. 07. 2009. 
године.

2. Решење доставити: Јавном комуналном 
предузећу “Водовод” Зајечар, надлежним ми-
нистарствима и архиви града Зајечара.

I бр.02- 68
У Зајечару, 15. 07. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                              

                             ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА                                                                                         
   др Душица Михаиловић с. р.
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