
ГОДИНА III БРОЈ 16 23. СЕПТЕМБАР 2010.

На основу члана 32. тачка 16. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 39. тачка 
18. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
број 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 23. 09.  2010. године, донела је  

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О РАСПОРЕДУ РАДНОГ 

ВРЕМЕНА ОБАВЉАЊА ТРГОВИНСКЕ,  УГОСТИТЕЉСКЕ 
И ЗАНАТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.

У Одлуци о распореду радног времена обављања 
трговинске,  угоститељске и занатске делатности („Сл. 
лист општина“ број 5/05, 9/05 и 21/06 и „Службени лист 
града Зајечара“ бр. 3/08 - друга Одлука, 18/09 и 3/10 - 
друга Одлука), члан 6. став 4. Одлуке мења се и гласи:

„Лица млађа од 16 година старости не могу, 
без пратње родитеља или старатеља, бити гости 
угоститељских објеката, осим у објектима за брзу храну, 
млечним ресторанима и посластичарницама које служе 
само пића која не садрже алкохол.“ 

 
Члан 2. 

У члану 11. став 1. тачка 5. Одлуке мења се и гла-
си:

„5. прими у локал лица млађа од 16 година старости, 
без пратње родитеља или старатеља (чл. 6. став 4).“

Члан 3. 

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

I бр. 011 - 50
У Зајечару, 23. 09.  2010. године
                                                          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић  с. р.

На основу члана  39. став 1. тачка 6. Статута Града 
Зајечара (‘’Службени лист града Зајечара’’, број  1/08, 
3/08 и 20/09) и члана 6.став 3. Одлуке о оснивању Јавног 
предузећа ‘’Обједињена наплата’’ Зајечар ( ‘’Службени 
лист града Зајечара’’, број 10/2010),  Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 23.09.2010.године, 
донела је

О Д Л У К У
О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ПОСЛОВА ОБЈЕДИЊЕНЕ НАПЛАТЕ ЗА КОМУНАЛНЕ, 
СТАМБЕНЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ  КОЈЕ ПЛАЋАЈУ ЈАВНА 
ПРЕДУЗЕЋА И  ДРУГА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

Члан 1.

Утврђује се висина накнаде за обављање послова 
обједињене наплате за комуналне, стамбене и друге 
услуге и накнаде, које плаћају јавна, јавно комунална и 
друга предузећа и установе:

1. ЈКП ‘’Краљевица’’ Зајечар у висини од 6,5% од 
укупно наплаћеног износа за изношење и депоновање 
смећа;

2. ЈКП ‘’Водовод’’ Зајечар у висини од  6,5%од 
укупно наплаћеног износа за воду и канализацију;

3. ЈСП ‘’Зајечар’’ Зајечар у висини од  6,5% од укуп-
но наплаћеног износа за извршене стамбене услуге;

4. ‘’Топлификација Моравиа-Зајечар’’ а.д. у висини 
од 3% од укупног наплаћеног износа за извршене услуге 
наплате топлотне енергије;

5. Град Зајечар - Градска управа у висини од  5% 
од укупно наплаћеног износа за извршене услуге наплате 
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине.

Члан 2.

Обавезују се јавна, јавно комунална и друга 
предузећа, у чије име и за чији рачун се врши обједињена 
наплата, да са ЈП ‘’Обједињена наплата’’ Зајечар закључе 
уговор о вршењу послова наплате, са висином накнаде у 
тврђеној у тачки 1. ове Одлуке, у року од петнаест дана 
од дана ступања на снагу одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

АКТИ ГРАДСКЕ СКУПШТИНЕ



2 СТРАНА БРОЈ 16 SLU@BENI LIST 23. СЕПТЕМБАР 2010.

објављивања у ‘’Службеном листу града Зајечара’’ и 
почиње да се примењује од дана ступања на снагу, 
изузев одредбе члана 1. став 1. тачка 5., која ће почети 
са применом по добијању сагласности Министарства 
животне средине и просторног планирања на измене 
Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне 
средине Града Зајечара .

 I бр.011-46
 У Зајечару,23.09.2010.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
     Иван Јоковић с. р.

 На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/07), члана 
39. Статута Града Зајечара (‘’Службени лист Града За-
јечара’’, бр. 1/08 и 20/09), члана 34. и 35. Закона о уп-
рављању отпадом (‘’Службени гласник РС’’, бр. 36/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној  23. 09. 
2010. године, донела је 

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ОДЛАГАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ОТПАДА И ОТПАДА ОД РУШЕЊА 
ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овом Одлуком одређује се локација за одлагање 
грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на 
територији Града Зајечара (у даљем тексту  отпад), као и 
поступак управљања овим отпадом.

Члан 2.

Под грађевинским отпадом подразумева се отпад 
настао приликом извођења грађевинских радова на свим 
објектима као и приликом рушења објеката.

Члан 3.

За одлагање отпада одређује се локација на 
простору Градске депоније „Халово“.

Члан 4.

Отпад сакупља, транспортује и одлаже Јавно 
комунално предузеће „Краљевица“. 

Сакупљање и транспорт овог отпада може обављати 
и друго правно лице и предузетник који поседује дозволу 
за сакупљање и транспорт грађевинског отпада (у даљем 
тексту лице које поседује дозволу).

Члан 5.

Власник отпада сакупља грађевински отпад на 
месту где се изводе радови на грађевинској парцели или 
може да се привремено складишти и на јавној површини 
уз претходно прибављено одобрење од стране Одељења 
за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене пос-
лове Градске управе Зајечар, којим се одређују услови, 
начин и рок складиштења отпада. 

Власник отпада не сме да загади животну средину 
приликом сакупљања отпада.

Власник отпада не сме да сакупља отпад у судове 
за одлагање комуналног отпада.

Члан 6.

На захтев власника отпада, лице из члана 4. врши 
сакупљање и транспорт отпада до наведене локације  из 
члана 3. 

Забрањено је сакупљање, транспорт и одлагање 
отпада од стране лица која нису наведена у члану 4.

 Члан  7.

Трошкове сакупљања, транспорта и одлагања отпа-
да сноси власник отпада, а трошкове уклањања отпада 
одложеног изван депоније, чије порекло не може да се 
утврди, односно установи његова веза са власником, од-
носно лицем које га је одложило, сноси јединица локалне 
самоуправе.

Члан 8.

Уколико власник отпада не поступи у складу са 
чланом 6. став 1. ове Одлуке, инспектор ће наложити 
уклањање отпада преко лица из члана 4. о трошку влас-
ника отпада. 

Члан 9.

Отпад се транспортује у затвореном возилу или на 
други одговарајући начин како би се спречило расипање 
или испадање отпада приликом транспорта, утовара или 
истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, 
земљишта и животне средине.

Члан 10.

У случају загађења насталог током транспорта 
отпада превозник отпада је одговоран за чишћење и 
отклањање загађења подручја.

Члан 11.

Превозник отпада из члана 4. дужан је да води 
евиденцију о сваком транспорту грађевинског отпада 
и омогући надлежном инспектору надзор над возилом, 
теретом и пратећом документацијом као и да отпад 
одвезе на одређену локацију из члана 3.
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Члан 12.

Власник отпада дужан је да инспектору омогући 
надзор и пружи потребне податке у вези са отпадом од 
места настанка до локације из члана 3. као и да поступи 
по налогу инспектора.

Члан 13.

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке 
врши Одељење за инспекцијске послове Градске управе 
Зајечар преко инспекције за заштиту животне средине и 
комуналне инспекције.

Члан 14.

Новчаном казном од 50.000,00 динара до 
1.000.000,00 динара казниће се Јавно предузеће и друго 
правно лице ако: 

1. Одлаже грађевински отпад ван места одређеног 
за то (члан 3.)

2. Не поседује дозволу за управљање отпадом 
(члан 4.)

3. Не сакупља отпад на месту настанка (члан 5.)
4. Сакупља отпад на јавној површини без при-

бављеног Одобрења (члан 5.)
5. На захтев власника сакупља, транспортује и 

депонује отпад супротно члану 6. Одлуке.
6. Транспортује отпад супротно члану 9. Одлуке.
7. Не отклони загађење настало приликом транс-

порта отпада (члан 10.)
8. Поступи супротно одредбама члана 11. Одлуке.
9. Поступи супротно члану 12. Одлуке.

 За прекршај из става 1. овог члана казниће се 
и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у 
износу од 2.500,00 динара до 50.000,00 динара.

 За прекршаје из става 1. овог члана казниће 
се и предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 
динара до 250.000,00 динара.

Члан 15.
 
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 

50.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице 
ако :

1. Без дозволе транспортује и одлаже грађевински 
отпад (члан 4.)

2. Поступа супротно одредбама члана 5 Одлуке.
3. Не упути захтев сходно члану 6. став 1. Одлуке.
4. Поступи супротно члану 12. Одлуке.

Члан 16.

За прекршаје прописане члановима 14. и 15. 
надлежни инспектор може наплатити казну на лицу 
места за сваки прекршај посебно и то за физичко лице и 
одговорно лице у правном лицу од 2.500,00 динара, а за 

предузетника и правно лице од 5.000,00 динара.

Члан 17.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у  ‘’Службеном листу града Зајечара’’.

I бр. 011 - 49
У Зајечару, 23. 09. 2010.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                               

   ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

  На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној 
самоуправи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 129/07), члана 
87. став 1. 2. и 8. Закона о заштити животне средине 
(‘’Службени гласник РС’’, бр.135/04, 36/09 и 36/09-др. 
Закон и 72/09-др. закон), члана 7. Закона о финанси-
рању локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, број 
62/06), Уредбe о одређивању активности чије обављање 
утиче на животну средину (‘’Службени гласник РС’’ бр. 
109/09), Уредбе о критеријумима за утврђивање накнаде 
за заштиту и унапређивање животне средине и највишег 
износа накнаде (‘’Службени гласник РС’’ бр. 111/09) и 
члана 39. Статута Града Зајечара (‘’Службени лист Града 
Зајечара’’, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 23. 09. 2010. године, донела је 

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Одлуци о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине Града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, бр. 9/2010), у члану 4. тачка 2. мења се и гласи:

„Висина месечне накнаде за обвезнике из члана 3. 
тачка 2. износи:

- 1 динар/m² за стамбене зграде и станове, намењене 
и подобне за становање,

- 3 динара/m² за пословне зграде и пословне прос-
торије за обављање пословне делатности привредних 
субјеката,

- 0,50 динара/m² за коришћење земљишта за 
обављање редовне делатности привредних субјеката.

Земљиште из тачке 2. алинеја 3 је земљиште на 
којем није изграђен објекат или на којем постоји прив-
ремена грађевина, као и земљиште на којем се не налази 
непокретност из тачке 2. алинеја 2.

Земљиште из тачке 2. алинеја 3 не обухвата пољо-
привредно земљиште, шуме и шумско земљиште.“
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Досадашњи став 4. тачке 2. постаје тачка 3.

Члан 2.

После члана 8. додаје се нови члан 8. а. који гласи:
„За органе, организације и установе чији је оснивач 

Град Зајечар, предузећа у стечају, предузећа у реструк-
туирању и хуманитарне организације, олакшице у по-
гледу плаћања накнаде биће одређене посебним актом 
Градског већа Града Зајечара.“

Члан 3.
 
У члану 15. став 1. износ „2.500,00“ замењује се 

износом „5.000,00“, а износ „25.000,00“ замењује се из-
носом „250.000,00“.

У ставу 2. истог члана, износ „5.000,00“ замењује 
се износом „50.000,00“, а износ „250.000,00“ замењује се 
износом „1.000.000,00“.

У ставу 3. истог члана, износ „250,00“ замењује се 
износом „2.500,00“, а износ „25.000,00“ замењује се изно-
сом „75.000,00“.

 
Члан 4.

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

I бр. 011 - 48
У Зајечару, 23. 09. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                       

               ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 14. став 1. тачка 6., а у вези тачке 
13. и члана 39. став 1. тачка 7. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 01/08 и 20/09), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 23. 09. 2010. донела 
је

О Д Л У К У
О ПРИВРЕМЕНОМ ИЗМЕШТАЊУ ГЛАВНЕ ГРАДСКЕ 

ПИЈАЦЕ

Члан 1.

Због реализације пројекта „Друга фаза рекон-
струкције Моравске улице са изградњом јавне гараже и 
припадајућим улицама“, привремено се измешта главна 
градска пијаца са постојеће локације на локацију паркинг 
простора на Поповој плажи, до завршетка радова на 
поменутом пројекту.

Члан 2.

Обавезује се Јавно комунално предузеће „Краљеви-
ца“ Зајечар, коме је поверено обављање комуналне 
делатности одржавања пијаца и пружања пијачних услу-
га, да спроведе измештање главне градске пијаце.

Јавно комунално предузећа „Краљевица“ је дужно 
да отпочне са измештањем главне градске пијаце на 5 
дана пре почетка радова на реализацији пројекта из чла-
на 1. ове Одлуке и исто заврши у року од 10 дана.

Члан 3.

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

I број:  011 - 45
 у Зајечару, 23. 09. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

         ПРЕДСЕДНИК 
      Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. тачка 19. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07) и члана 39. 
тачка 30. Статута града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09), по налогу Републичког 
водопривредног инспектора Зајечарски управни округ из 
решења број: 271-325-40/2010-03 од 26.05.2010. године, 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23. 09. 
2010. године, донела је

 О Д Л У К У 
 О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА И БУЈИЦА ЗА 2010. ГОДИНУ

  Члан 1. 

Овом Одлуком усваја се План одбране од поплава и 
бујица територији града Зајечара за 2010. годину. 

 Члан 2.
 
План одбране од поплава и бујица на територији 

града Зајечара за 2010. годину је саставни део ове Од-
луке. Овај План примењиваће се до усаглашавања са 
плановима вишег реда за територију Републике, који ће 
донети Влада, односно Министарство на основу Закона 
о водама  („Сл. гласник РС“ бр. 30/10). 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Зајечара“.
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I  број: 011 -  47
У Зајечару, 29. 03. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

П Л А Н 
ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ 

 ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА ЗА 2010. ГОДИНУ

I  У В О Д 
 

Територија града Зајечара налази се у источном 
делу североисточне Србије и простире се на површини 
од 1.071 км2. Једним делом  граничи се са НР Бугарском 
(око 60 км дужине). На северу, град Зајечар граничи се 
општином  Неготин, западно општином Бор и Бољевац, 
а јужно општином Књажевац.

Територија града лежи на главним саобраћајницама 
Тимочке Крајине - путевима Зајечар-Параћин и Неготин-
Ниш, као и  железничким саобраћајницама Зајечар-Бор-
Беoград  и Неготин-Зајечар-Ниш.

На територији града  има 42 насеља, сврстанa у 
45 месних заједница, од којих су 5 у граду Зајечару. На 
територији града Зајечара живи 65.969 становника, од 
чега у граду 39.491. Просечна густина насељености је 70 
становника на 1 км2, а у граду 640 на км2. У друштвеном 
сектору запошљено је око 15.000 људи, од чега у прив-
реди око 12.000, а ван привреде око 3.000. Радно способ-
ног становништва има око 30.000 па се процењује да је 
то довољан људски потенцијал за ангажовање и заштиту 
од елементарних непогода.

Подручје града Зајечара карактерише бројност 
релативно малих насеља са 500-1000 становника. У 
погледу морфолошко-физотономских одлика, највећи 
број сеоских насеља је збијеног типа, а има и засеока 
(Змијанац, Стубал, Дубрава) и насеља разуђеног типа 
(Шљивар, Боровац, Лубница, Прлита). 

Готово сва сеоска насеља су густо грађена, тако да 
се стамбени и други објекти скоро наслањају један на 
други. Саобраћајнице у насељима су  у већини тесне и 
теже проходне  за већа моторна возила.

Становништво сеоских насеља снабдева се пијаћом 
водом из бунара и извора, али све више и из локалних и 
индивидуланих водовода који воду добијају из природ-
них извора и имају природни пад. Контрола исправности 
воде за  пиће у овим водоводима не врши се у потребном 
обиму. 

Град Зајечар снабдева се водом за пиће из бунара 

у приобаљу Белог Тимока, из каптираног карстног извора 
на Тупижници код Леновца и из акумулације Грлишта на 
Грлишкој реци, чијом се изградњом снабдевање водом 
града Зајечара знато побољшало.

Сва насеља на територији града Зајечара су 
електрифицирана, а са градом повезана асвалтним 
путевима који су у солидном стању.

Од укупно 107.100 ха  површине територије, на ора-
нице отпада 58.000 ха, а на шумовити део 31.409 ха од 
чега у државној својини 4.172 ха. Најраспрострањенија 
шумска заједница је заједница сладуна и цера, мада 
има асоцијација букових шума, заједница грабица, као и 
других листопадних врста дрвета. Четинара  има нешто 
мало.

Геолошки састав  земљишта на територији града 
Зајечара је врло хетероген и различит. Зајечарска котли-
на састављена је од језерских седимената и алувијалних 
наноса. Алувијални карбонатни нанос пружа се од Грља-
на до железничке станице у потесу „Тимочишта“. Један 
мањи појас северно од Зајечара чини алувијални нанос 
песковите иловаче.  

Истoчно од појаса ливадске црнице пружа се 
гајњача. Дуж Лубничке реке пружа се узани појас алу-
вијалних наноса-углавном глинових.

Западно и југозападно од Зајечара преовлађује 
смолница и еродирана смолница, као и на Белом Брегу. 
Према граници пружа се појас рендзина посмеђена на 
једром кречњаку.

Смеђе земљиште на флису и смеђе кисело леси-
вирано земљиште на пешчарима са обе стране Вражо-
грначке реке, северозападно смолница, а сама долина 
од алувијалног наноса засутог пиритном јаловином. На 
крајњем западу простире се смеђе кисело земљиште на 
андезиту. Источно од Градскова пружа се појас псауд-
огеја на глинама и песку. У пределу Горња Бела Река, 
Лесковца и Леновца, долином Белог Тимока пружа се 
узани појас алувијалног наноса песковите иловаче.

Око Шипикова и Mалог Јасеновца пружа се смол-
ница.

У пределу Мале Јасикове, Дубочана, Глоговице и 
Салаша, простире се велико подручје смеђег земљишта 
на габру. Смолница преовлађује на атару Копривница 
и Јелашница. Око Халова до границе, пружа се појас 
смеђе киселог лесивираног земљишта на  глинама или 
еродираној глини.

Територија града Зајечара, својим положајем и от-
вореношћу према влашко-понтијском басену, условљава 
умерено-континенталну климу са доста израженим ло-
калним карактеристикама. 

Лета су веома топла са просечном температуром 
од 20.2 ºC, а зиме су  умерено хладне са просечном 
температуром од 0.1 ºC. Средња јулска температура је 
21.5 ºC а средња јануарска температура -0,5ºC. Апсолут-
ни максимум температуре од 42.7 ºC регистрован је 4. 
7. 2000. године, а апсолутни минимум од -29.0 ºC 13. 1. 
1985. године. Просечан број мразних дана  (када је ми-
нимална температура мања од 0 ºC) је 106.1. Просечан 
број тропских дана (када је максимална температура 
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изнад 30 ºC) је 29.8. 
Падавински режим у Зајечару има одлике кон-

тиненталне климе, али и своје специфичности.  Највеће 
количине падавина у просеку су у мају (67.0 мм), док је 
навећини станица у Србији тај максимум у јуну. Најмање 
количине падавина у просеку су  у јануару ( 34.9 мм). 
Просечна годишња сума  падавина је 581,5 мм, а највиша 
количина падавина у једном дану пала је 16. 11. 1981. 
године, 83.1 мм.  

Карактеристика  падавинског режима у овом крају 
је и велики просечан број дана са снежним покривачем, 
47,3, а највише у јануару - просечно 15.4 дана. Снег може 
да се јави од октобра до априла.  Просечан број дана са 
маглом је 22.1. Магла може да се јави током целе године, 
а најчешће у октобру, просечно 4.9 дана. Грмљавине 
могу да се јаве током целе године, осим у фебруару, 
а најчешће у  јуну, 7.2 пута у просеку. Најчешће дувају 
југозападни ветрови, па затим североисточни, а најређи 
су југоисточни ветрови. 

Хидрографска мрежа на територији града Зајечара 
је врло развијена. Основу хидрографске мреже чини 
Бели Тимок, Црни Тимок и Велики Тимок, који Дунаву 
даје  просечно 22 м3/сек. Остали водотоци су притоке 
ових река међу којима се  истичу Селачка река, Грлишка 
река, Лубничка река и  Борска река. Остале притоке имају 
обележје бујичастих токова у сливовима, чија је конфигу-
рација терена брдско-планинска. Корита ових река нису 
регулисана, те се за време обилних  падавина и  наглог 
топљења снега изливају.

Од хидроакумулације треба поменути брану на 
Грлишкој реци код Грлишта, брану код Салаша на Ду-
бочанској реци капацитета 50000 м3 воде и проточну 
брану „Соколовица“ код Чокоњара.

 

II ПРОЦЕНЕ МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ

Главни потенцијал хидрографске мреже територије 
града Зајечара   сачињавају Бели Тимок, Црни Тимок, 
Велики Тимок, са већим и мањим притокама у  свом сливу 
Белог Тимока и Борска река у сливу Великог Тимока, док 
су остале притоке мале реке и потоци и имају обележја 
бујичастих токова у сливовима, а конфигурација терена 
у том делу је брдско-планинска, па штете од поплава 
немају веће размере. 

Имајући у виду хидрографске облике суседних 
општина, а пре свега Књажевац (за слив Белог Тимока), 
Бољевац и Бор (за слив Црног Тимока), као и водни 
потенцијал у сливу града Зајечара, може доћи до појаве 
наглог повећања водостаја у Белом Тимоку, Црном Ти-
моку и Великом Тимоку, што се у претходним годинама 
и показало. Узрок  наглог повећања водостаја су дуго-
трајне и  обилне кишe и нагло топљење снега праћено 
кишом у пролећним месецима. Изненадно повећање 
водостаја, преко нивоа редовне одбране, проузроковало 
је пробијање насипа на ударним кривинама и изливање 
воде из корита на  појединим деловима територије града 
Зајечара.

Према досадашњим показатељима плана, плавна 
подручја могу настати у приобалном  делу Белог Тимока, 
Црног Тимока и Великог Тимока и на деловима тока Гр-
лишке и Борске реке.

Од  воде Белог Тимока угрожено подручје је десно 
приобаље од села Грљана према Зајечару у површи-
ни око 2574 ха, а у којем потесу се налази насеље 
„Вишњар“. У делу „Вишњара“ угрожен је државни пут  I 
реда Зајечар-Вршка Чука према Бугарској. Под водом би 
се тада нашло пољопривредно земљиште низводно од 
пута Зајечар - Велики Извор, објекти Општинског затвора 
и објекти у насељима Пишура, Гојкова јаруга, Муљак и 
Изворски пут. 

Повећањем водостаја на Црном Тимоку, дошло би 
до пробијања насипа на ударним кривинама водотока, 
што би проузроковало плављење земљишта у приобал-
ном појасу у укупној површини од 550 ха.

Од плавног таласа и подземних вода, угрожена би 
била насеља Котлујевац и Подлив, на делу приобалног 
појаса. У овим насељима угрожене су и постојеће кому-
никације и инфраструктура, као и објекти привредних и 
других организација. У насељу Гамзиградска Бања плав-
ним таласом захваћен би био Центар за рехабилитацију 
и Центар за одмор и  опоравак радника, хидроелектрана 
„Гамзиград“ и  викендице у приобалном подручју.

Од воде Великог Тимока угрожена би била села 
Вражогрнац и Трнавац, као и пољопривредно земљиште 
у целом приобалном подручју на левој и десној обали, у 
површини од 535 ха.

Грлишка и Борска река на свом току изазивају 
плављење појединих делова приобалног подручја, што 
угрожава објекте на овом подручју. 

На свим водотоцима били би угрожени и  мостови 
због зачепљења дрвеном грађом, чиме би се смањила 
пропусна моћ воде, повећао водостај узводно од  мосто-
ва и угрозила њихова стабилност. 

На територији града Зајечара до сада су изграђене 
три хидроакумулације. Хидроакумулација код Салаша 
је капацитета 50.000 м3 воде и својом акумулацијом у 
случају наглог пуцања, створила би поплавни талас, који 
би угрозио село Велика Јасикова. Хидроакумулација на 
Великом Тимоку, код Чокоњара је проточна акумулација 
и у случају наглог пуцања не може изазвати стварање 
поплавног таласа. Хидроакумулација на Грлишкој реци 
је за водоснабдевање града Зајечара.  

Корисници ове хидроакумулације имају документа-
цију о последицама које би настале наглим рушењем 
бране и мерама заштите. То спада у домен катастрофал-
них последица. У нормалним условима нема плављења 
низводно и узводно од бране, јер се поплавни талас 
ублажава акумулацијом.

Појава подземних вода је могућа на територији 
града Зајечара  и овом појавом су угрожена насеља Гам-
зиградска бања, Грљан, Звездан, Вражогрнац и Трнавац, 
као и град Зајечар. Подземне воде највише угрожавају 
објекте за снабдевање људи  пијаћом водом, а дужом 
појавом могу изазвати  епидемије заразних болести.

Угрожено подручје од излива Белог Тимока у месту  



23. СЕПТЕМБАР 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 16 СТРАНА 7
званом „Бурдаци“- лева обала, обезбеђено је насипом на 
делу излива. Насипање је извршено од самих корисника 
пољопривредног земљишта, тако да је изведени насип 
несређен- неиспланиран, односно како је земља истова-
ривана из трактора, тако су и различите  висине насипа. 
На једном месту урађен је тракторски прилаз Тимоку, 
те би  преко овог прилаза могло да дође до изливања и 
плављења викендица.

Јаруга испод Белог брега од улива у Црни Тимок, 
па до Фршкогорске улице, у доњем делу има обрађено 
корито, са извесним сужењима. На једном месту постоји 
насип јаруге, који служи за прелаз возила и пешака. У 
горњем делу јаруге постоји насип са десне стране, 
који делимично штити насеље „Кључ“. На уливу јаруге 
и Фрушкогорске улице изграђен је цевасти пропуст са 
решетком, па вода једним делом иде кроз пропуст, а 
регулисаним делом због природног пада иде према кот-
ларници у насељу „Кључ“.

Јаруга са Краљевице, насеље „Подлив“ је од над-
вожњака у ул. Н. Пашића плитка, а посебно на местима 
где су грађани направили прилазе насељу, те је могуће 
изливање.

Код интерната - Скопљанска улица, атмосферска 
вода са сливног подручја Краљевице и одводног канала 
поред железничке пруге, улива се цевастим пропустом, 
који иде испод коловоза у улици 7. септембра, па потом 
прелази код отвореног канала поред интерната  и улива 
се у ул. С. Марковића. За време великих падавина и 
топљења снега, сливници у улици Св. Марковића нису у  
могућности да приме велики прилив воде, па долази до 
њиховог запушења. 

На основу изложеног, може се закључити да тери-
торију града Зајечара могу да задесе и поплаве већег 
обима, које би имале велике последице на материјална 
добра и људе. До таквих поплава долази када водостај 
обеју река (Белог и Црног Тимока) истовремено изразито 
порасте, а што се дешава у 50 -100 година.

III ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ

Да би се смањило штетно дејство вода и да би 
последице изазване плављењем биле што минималније, 
неопходно је предузети одређене превентивне мере од-
бране од поплава  и то:

- стално радити  на изградњи и реконструкцији од-
брамбених линија,

- стално радити на повећању степена сигурности 
одбрана од поплава,

- редовно иновирати техничку документацију о 
објектима и подручјима,  насипима и линијама одбране,

- унапређивати системе осматрања, веза и коорди-
нацију извршења задатака.

На рекама и мањим водотоцима где је ниво органи-
зованости одбране слабији, предузети мере:

- изградњу мањих устава и брана, за пријем поплав-
ног таласа,

- стално радити на пошумљавању голети и засеја-
вању травом.

Огромна количина наноса и растиња у кориту река 
условљава тежак проток, што је веома често основни 
узрок изливања воде и плављења, те треба предузети 
мере да се оваква  места очисте.     

 Превентивне мере можемо набројати следећим 
редоследом:

1. Обезбедити да се у поступку израде и доношења 
урбанистичких планова, правилима уређења и грађења, 
одреде општи и посебни услови за заштиту од непогода 
и поплава;

2. Кроз урбанистичко уређење простора и насеља, 
предвидети и мере за  заштиту живота и здравља људи,  
као и материјалних добара, од поплава у миру и рату,

3. Извођење антиерозивних радова, првенствено 
пошумаљавањем и  санирањем клизишта, 

4. Изградња недостајућих одбрамбених насипа, 
обалоутврда и одржавање

 постојећих,
5. Изградња хидроакумулација  у низу, као и малих 

и мини-хидроакумулација,
6. Изградња система канала за одвођење воде и 

њихово одржавање,
7. Изградња мостова и пропуста са већом пропус-

ном моћи воде, 
8. Обележавање на терену линије допирања 

максималног могућег поплавног таласа, који би настао 
рушењем или преливањем бране на хидроакумулација-
ма,

9. Организација службе осматрања и обавештавања 
(Службе О и О) на већим водотоцима и високим брана-
ма, ради благовременог  обавештавања о опасностима 
од поплава,

10. Оспособљавање грађана за заштиту и спаса-
вање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту,

11. Оспособљавање предузећа од интереса за 
заштиту и спасавање од поплава и уношење њихових 
задатака у планове одбране,

12. Оспособљавање свих јединица ЦЗ, а посебно 
специјализованих за спасавање на води,

13. Оспособљавање добровољних организација 
(ДО) и дефинисање задатака чија је активност везана за 
воду (кајакаши, рониоци и сл.), 

14. Остваривање сарадње са јединицама и штабо-
вима Војске Србије (посебно са јединицама чија је актив-
ност везана за воду).

15. Оспособљавање штабова ЦЗ за руковођење 
акцијама заштите и спасавања од поплава,

16. Кроз мирнодопске вежбе увежбати и систем 
спасавања од поплава,

17. Израда планова заштите и спасавање од попла-
ва.

IV МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ  ПОТРЕБЕ  И  
МОГУЋНОСТИ ЗА ОВУ ЗАШТИТУ

Угроженост територије града Зајечара поред већих 
водотока Белог Тимока, Црног Тимока и Великог Тимока 
је такве природе,  да се  превентивне мере заштите не 
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могу предузети са већим ефектима. Радови на регулацији 
ових река и заштита целокупног подручја били би веома 
скупи због дужине водотока, а  заштићена површина би 
била релативно мала, у односу на  укупна инвестициона 
улагања.

Привремене мере на подизању локализационих или 
насипа мањих димензија су такође нерентабилне, јер ови 
насипи захтевају одузимање површина за материјалне 
радове за труп насипа, што с обзиром на њихову дужину 
и степен заштите не би било оправдано.

Међутим, мере превентиве се могу спроводити у 
мањем обиму и за поплаве мањих размера, које обично 
долазе у летњим месецима, оне се састоје у следећем:

- Да се на највише лежеће површине, које су из-
ложене поплавама сваке године (вода у њих улази кроз 
уске рукавце), предузму мере изградње локализационих 
насипа и тиме спречи улазак воде у депресије,

- Да се при одржавању локалних пољских путева 
нарочито код оних који иду преко поплављеног терена 
и секу га у попречном смеру, поред јаркова подигну 
пратећи грудобрани од ископаног материјала из  јаркова 
и тиме направи систем попречних „зечијих“ насипа који 
ће бранити угрожену површину од поплава, 

- Да се преко МЗ предузму широке мере потребе да 
свако домаћинство приликом пролећних радова изради 
локалне грудобране око угрожених површина, које би 
одржавањем из године у годину оспособили и за поплаве 
већих размера. Ова акција би била нарочито ефикасна 
ако би се суседна домаћинства удружила, јер би у том 
случају мере превентивне заштите обухватиле веће  пов-
ршине са једне и боље би се чувале са друге стране.

- Да се у МЗ по могућству предузму мере за из-
вођење краткорочних акција у  радној снази, нарочито на 
уређењу потока и да се брзим акцијама изврши чишћење 
корита на оним деловима на којима се вода најчешће 
излива. Обично су то мале дужине које се са релативно 
мало рада могу лако и брзо санирати.

 V  Б У Ј И Ц Е 

 УВОД:

На територији града Зајечара обзиром на конфи-
гурацију, постоји више бујичних потока. Обраслост брд-
ског терена није задовољавајућа, те се јавља и ерозија 
земљишта. Карактеристика бујичних потока је та, да су 
кратког тока и услед већих киша попуне своје корито и 
изливају се у околно земљиште и економске и стамбене 
објекте. Том приликом, испирају површински слој 
земљишта и наносе у равничарске делове, где засипају 
корито потока и узрокују изливање воде.

 
ПРОЦЕНЕ МОГУЋЕ УГРОЖЕНОСТИ

Карактеристичне бујичне мање реке и потоци које 
се изливају, плаве и угрожавају објекте, саобраћајнице и 
површине, углавном су све реке и потоци на територији 
града Зајечара.

МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ  ПОТРЕБЕ И МО-
ГУЋНОСТИ ЗА ОВУ ЗАШТИТУ

За спречавање штета које изазивају бујице, неопход-
но је редовно одржавање корита бујичних река и потока, 
нарочито на најугроженијим местима, као и  пошумља-
вање и затравњивање планинских површина и површина 
у брдским теренима, које су подложне ерозији. Тиме би 
се смањило засипање корита наносом и  омогућио већи 
проток воде.

VI  РУКОВОЂЕЊЕ ЗАШТИТОМ

Заштиту од елементарних непогода, као и спро-
вођење мера за ову заштиту, врши Оперативни штаб 
града Зајечара за ванредне ситуације, који образује и 
којим руководи Градоначелник града Зајечара. 

Стручну помоћ у руковођењу одбраном од поплава 
на заштићеном подручју, као и на оним на којима нема 
одбрамбеног система, дужна је да да водопривредна ор-
ганизација, која својим годишњим планом одбране од по-
плава предвиђа руководиоце сектора и потребно стручно 
људство и механизацију за спровођење одбране.

Руководилац сектора је дужан да поред свог секто-
ра који се брани одбрамбеним насипом, упозна подручје 
које није брањено на већим водотоцима, тако да у случају 
потребе буде у могућности да спроводи мере заштите на 
читавој територији града Зајечара. 

VII  СПРОВОЂЕЊЕ МОБИЛИЗАЦИЈЕ  
ГРАЂАНА И  МАТЕРИЈАЛНИХ  
СРЕДСТАВА     
 
     
Ако  прети  или  је  настала   елементарна  непогода   

која  је  угрозила  и  угрожава здравље и животе људи 
или материјална добра у већем обиму на територији 
града Зајечара или на територији суседних општина, 
надлежни орган може да нареди општу или делимичну 
мобилизацију и учешће грађана, јединица и штабова ци-
вилне заштите, радних јединица, службе ОЈОУ, органа 
локалне самоуправе и материјалних средстава.

VIII  ОБИМ И ПРВЕНСТВО 
УЧЕШЋА ПРЕДУЗЕЋА - УСТАНОВА

За заштиту подручја од поплава потребна су 
знатна материјална средства, која треба обезбедити 
од стране града Зајечара и надлежних државних орга-
на, а радну снагу, материјал и опрему обезбедиће АД 
„Пут“Зајечар, АД „Водоградња“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ 
Зајечар, Предузеће за путеве „Зајечар“ АД Зајечар и ЈКП 
„Краљевица“ Зајечар и то:

   АД „ПУТ“ Зајечар 
 
- руководилац сектора ........................................... 1
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- руководилац деоница .......................................... 1
- број радно ангажованих ..................................... 50
- камиони (ком.)  ...................................................... 5
- утоваривачи (ком.) ............................................... 1
- грејдери (ком.) ...................................................... 1
- булдожери (ком.) .................................................. 2 
- алат и материјал по посебном требовању ...........

 АД „ВОДОГРАДЊА“ Зајечар  

- руководилац деонице  ........................................ 1
- број радно ангажованих .................................... 12
- камиони кипери (ком) ..........................................4.
- комбинирке (ком) ..................................................2.
- ровокопачи (ком) ..................................................3.
- моторне пумпе

 ЈКП „ВОДОВОД“ Зајечар 

- број радно ангажованих ......................................10
- камиони (ком) .........................................................1
- камиони кипери (ком) ............................................1
- моторне пумпе (ком) .............................................3
- ровокопачи (ком) ...................................................2

 ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ „ЗАЈЕЧАР“ АД 
Зајечар 

- број радно ангажованих ......................................24
- камиони (ком) .........................................................5
- камиони кипери (ком) ............................................7
- утоваривачи (ком) .................................................2
- багери (ком) ...........................................................3
- булдожери (ком) ....................................................1
 
 ЈКП „КРАЉЕВИЦА“ Зајечар

- број радно ангажованих ...................................... 15
- теретно возило ФАП кипер (ком) ......................... 1
- специјално возило - фекалка  (ком) ..................... 1
- цистерна за воду (ком) .......................................... 1
- ситан алат (лопате, крампови, 
  моторна тестера и сл.).
       
Месне заједнице обезбеђују људство као и превоз-

на средства (трактори, аутомобили...), што се разрађује 
кроз план месне заједнице у случају поплава.

IX ЗАДАЦИ ЦЕНТРА ЗА ОБАВЕШТАВАЊЕ

Центар за обавештавање је дужан да о појави 
могућности елементарне непогоде - поплаве обавести 
Оперативни штаб града Зајечара за ванредне ситуације,  
становништво, предузећа и друге привредне субјекте и 
органе локалне самоуправе за подручје које је угрожено 
или може бити угрожено.

Х УПОТРЕБА ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ 

ЗАШТИТЕ И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА

За  мере, радове и поступке на спашавању људ-
ства и материјалних добара и отклањање последица од 
елементарних непогода, ангажују се  штаб ЦЗ, штабови 
ЦЗ у месним заједницама, предузећима и другим прив-
редним субјектима јединице цивилне заштите здружених 
одреда и радне јединице.

ХI ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ 
МЕРА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ 

За организацију пружања прве медицинске помоћи, 
прве ветеринарске помоћи, асанацију и спасавање, ева-
кулацију, збрињавање, организовање и спровођење дру-
гих мера заштите од елементарних непогода, ангажују се 
специјализоване јединице цивилне заштите (које се по 
саставу мобилишу у зависности од врсте и обима непо-
годе), предузећа и други привредни субјекти, у зависнос-
ти од њихове делатности, Здравствени центар Зајечар, 
Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, организација 
Црвеног крста и  грађани.     

XII ПОТРЕБА ЗА УЧЕШЋЕМ ЈЕДИНИЦА  
ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Ако је елементарна непогода угрозила здравље и 
животе људи или материјална добра у већем обиму, а 
процена је да  ангажовани субјекти неће моћи да изврше 
постављене задатке,  штаб ЦЗ затражиће учешће једи-
ница Војске Србије.

XIII МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ И 
ОТКЛАЊАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА

- темељно чишћење поплављених објеката,
- одвођење и испумпавање заосталих вода,
- чишћење, дезинфекције и хлорисање водних 

објеката,
- микробиолошка контрола исправности хране и 

воде,     
- укидање забране употребе воде,
- здравствено и санитарно обезбеђивање.
   
XIV ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД 
ПОПЛАВА

У условима када временска непогода прети да 
постане елементарна непогода, Градоначелник града 
Зајечара  може да прогласи ванредну ситуацију и преузме 
руковођење одбраном од поплава. 

Градоначелник града Зајечара, на предлог Опера-
тивног штаба града Зајечара за ванредне ситуације, до-
носи одлуку о проглашењу ванредне ситуације и одлуке 
о ангажовању снага и средстава  за одбрану од полава. 

Ради спровођења активности на одбрани од попла-
ва, предузећа и други привредни субјекти су у обавези да 
Оперативном штабу града Зајечара за ванредне ситуа-
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ције и  штабу ЦЗ,  ставе на располагање радне машине, 
цистерне, теренска возила за превоз људства и др. 

За ангажовање материјално-техничких средстава из 
предходног става, предузећа и други привредни субјекти 
имају право на накнаду, према стварно учињеним 
трошковима, коју одређује Градоначелник града Зајеча-
ра, посебним решењем.

На предлог Градоначелника, обезбедиће се из буџета 
града Зајечара најнужнија средства за интервенције у 
одбрани од поплава. У случају  проглашења ванредне 
ситуације, Градоначелник ће се за недостајућа средства 
обратити захтевом надлежним државним органима. 

Два комплетна примерка Плана (заједно са свим 
прилозима) чувају се у архиви  Градске управе Зајечар и 
Одељењу за  друштвене делатности.

На основу члана 60. став 2.  Закона о пољоприв-
редном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 и 41/09) и члана 39. тачка 30. Статута града Зајеча-
ра („Сл. лист града Зајечара“ бр.1/08, 3/08 и 20/09), уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Србије број: 320-11-1254/2010-
15 од 02.09.2010. године, Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 23.09.2010. године, донела је 

О  Д  Л  У  К  У 
О  ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2010. ГОДИНУ

I

Овом Одлуком усваја се Измена и допуна Годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољоприв-
редног земљишта града Зајечара за 2010. годину.

II

Измена и допуна Годишњег програма је саставни део 
ове Одлуке и саставни део Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта града 
Зајечара за 2010. годину I број 320-2/2010 који је донет на 
седници Скупштине града Зајечара од 14.05.2010. године 
(„Сл. лист града Зајечара“ бр. 9/10). 

III

Одлуку о измени и допуни Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта града Зајечара за 2010. годину објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“.

I број 320 - 4
У Зајечару, 23.09.2010. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

 ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

III      ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА  У 
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

  
        

 ПРЕГЛЕД ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈЕ СЕ МОЖЕ ДАТИ НА КОРИШЋЕЊЕ БЕЗ ПЛАЋАЊА 
НАКНАДЕ ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У ЗАЈЕЧАРУ

        
        

КО
Бр. 

посед. 
листе

Бр. 
катаст. 
парцеле

Култура Кл. Површина 
парцеле

Површина 
државног 
земљишта

   (ха)

Напомена

ВЕЛИКИ ИЗВОР 2018 20732/2 њива 2 0.6877 0.6877  
ВЕЛИКИ ИЗВОР 2018 20732/2 њива 5 0.6422 0.6422  

ВЕЛИКИ ИЗВОР 2018 21068

остало 
природно 
неплодно  1.6496 1.6496  

ВЕЛИКИ ИЗВОР 2018 21069 њива 2 9.6782 9.6782  
ЗАЈЕЧАР 13823 3935 пашњак 2 0.2048 0.2048  
                                                       УКУПНО   : 12.8625 12.8625  



23. СЕПТЕМБАР 2010. SLU@BENI LIST БРОЈ 16 СТРАНА 11
Tабела 13: ЗБИРНА ТАБЕЛА

КО

укупно 
пољоприв. 
земљиште у 
државној 

својини (ха)

издато у 
закуп по 
Програму 

2009.
(у ха)

трајање 
закупа/

коришћења
  (од-до)

планирано 
за закуп у   

2010.(у ха)

најмања 
површина 

за 
надмета-
ње (у ха)

највећа 
површина 

за 
надмета-
ње (у ха)

просечна 
површина 
за надме-
тање(у ха)

број 
надме-
тања

Боровац 10.00.00        
Брусник 166.00.00   39.8284 2.59.27 14.57.90 6.63.81 6
В. Извор 822.00.00 0.1950 2010/2012 177.3918 2.60.73 28.38.84 13.64.52 13
В. Јасеновац 7.00.00        
В. Јасикова 40.00.00        
Вражогрнац 140.00.00   8.5333 3.26.34 5.26.99 4.26.66 2
Вратарница 168.00.00 12.0508 2010/2012      
Врбица 32.00.00        
Гамзиград 58.00.00        
Глоговица 39.00.00        
Г. Б. Река 119.00.00        
Градсково 78.00.00        
Грлиште 211.00.00   116.1649 1.15.06 12,03,78 7.26.03 16
Грљан 207.00.00 16.9881 2010/2012 66.5210 2.20.60 16.43.61 6.65.21 10
Дубочане 65.00.00        
Заграђе 110.00.00        
Зајечар 432.00.00   73.6674 2.96.66 16.85.11 7.42.23 10
Звездан 162.00.00 19.8346 2010/2012 0.2423   0.12.14 1
Јелашница 7.00.00        
Кленовац 85.00.00        
Копривница 53.00.00        
Ласово 233.00.00        
Леновац 152.00.00   88.5964 1,11,18 11.78.57 6.24.89 14
Лесковац 37.00.00        
Лубница 229.00.00        
М. Извор 168.00.00        
М. Јасеновац 116.00.00        
М. Јасикова 22.00.00        
Мариновац 102.00.00        
Метриш 137.00.00        
Николичево 319.00.00   103.9437 2,09,71 28.18.85 8.66.20 12
Планиница 312.00.00 65.1136 2010/2012 33.8243 33.51.66 12,12,67 4.18.96 8
Прлита 97.00.00 6.5687 2010/2012 18.9567 18.95.57 9,02,05 4.73.92 4
Рготина 522.00.00 1.1894 2010/2012      
Салаш 68.00.00        
Селачка 180.00.00        
Табаковац 37.00.00        
Трнавац 86.00.00   2.5150 0.48.24  1.25.75 2
Халово 28.00.00        
Шипиково 112.00.00 46.7348 2010/2012      
Шљивар 37.00.00        
УКУПНО 6005.0000 168.6750  730.1852   7.44.08 98
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93.8887 12.8625 дато на бесплатно коришћење

0.0000 0.0000
дато у закуп по основу власништва инфраструктуре

0.0000 0.0000 дато у закуп по основу узгајања животиња

Табела 14: Укупна површина  пољопривредног земљишта у државној својини која 
није обухваћена надметањима

разлог изузимања корисник КО коментар Повр.
 (у ха)

Правно и фактичко стање на 
терену  се разликују   

На терену су то површине урасле у шуме, 
или су изграђени објекти (школе, рудници, 
месне заједнице, путеви и др.), а нису 
спроведене у катастар.

1568.5912

Утрине и пашњаци су враћене 
или су у поступку враћања   

Површине које су по Закону о враћању 
утрина и пашњака враћене селима на 
коришћење 788.0762

Велика уститњеност и разуђеност 
парцела од којих није било 
могуће 
формирати групе

  Биће предмет наредних програма

1649.9723

Враћено по ПЗФ-у   Правоснажна решења, а нису спроведена 
кроз катастар

992.7489
С   В   Е   Г   А 4999.3886
КОНТРОЛА ИЗ ТАБЕЛЕ 13 4999.3886
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На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 
РС“ број 129/07), члана 3. и 4. став 1. тачка 5. Закона о 
подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у 
условима економске кризе („Сл. гласник РС“ број 45/10) и 
члана 39. став 1. тачка 16. Статута града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“ број 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној  23. 09. 2010, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ УЧЕШЋА У СУФИНАНСИРАЊУ 
ПРОЈЕКАТА ИЗ ПРОГРАМА ВАНРЕДНЕ ПОДРШКЕ 

ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ

Члан 1.

Град Зајечар прихвата учешће у пројектима „Рекон-
струкција, доградња и модернизација Градског стадиона 
у Зајечару“, вредном 240.000.000,00 динара и „Изградња 
затвореног градског базена“, вредном 300.000.000,00 
динара, који ће бити кандидовани Министарству животне 
средине и просторног планирања Републике Србије у 
оквиру Програма ванредне подршке грађевинској индус-
трији Србије. 

Члан 2.

Град Зајечар прихвата финансирање учешћа у 
наведеним пројектима у износу од 10%  укупне вреднос-
ти пројеката, односно 54.000.000,00 динара.

Члан 3.

Град Зајечар се обавезује да средства за учешће 
у пројекту у износу од 54.000.000,00 динара обезбеди у 
буџету Града Зајечара за 2010. и 2011. годину.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Града Зајечара“.

I број:  011- 51
 у Зајечару, 23. 09. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                 ПРЕДСЕДНИК 
    Иван Јоковић с. р

           На основу члана 32. став 1. тачка 15., а у вези 
члана 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник РС“ број 129/07), члана 3. и 4. став 1. тачка 5. 
Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике 
Србије у условима економске кризе („Сл. гласник РС“ 

број 45/10) и члана 39. став 1. тачка 16. Статута града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 23. 09. 
2010,  донела је 

О Д Л У К У
О ПРИХВАТАЊУ ОБАВЕЗЕ СЕРВИСИРАЊА ДУГА 
ЗА ПРОЈЕКТЕ ИЗ ПРОГРАМА ВАНРЕДНЕ ПОДРШКЕ 

ГРАЂЕВИНСКОЈ ИНДУСТРИЈИ У СРБИЈИ

Члан 1.

          Град Зајечар прихвата обавезу  сервисирања 
50 % дуга по основу одобрених кредита за реализацију 
пројеката из Програма ванредне подршке грађевинској 
индустрији у Србији, и то за пројекте „Реконструкција, 
доградња и модернизација Градског стадиона у 
Зајечару“ и „Изградња затвореног градског базена“.

Члан 2.

          Град ће дуг сервисирати у периоду од пет 
година од дана повлачења средстава, односно датума 
ефектуирања уговора о кредиту, са једном годином 
периода почека и каматном стопом која је једнака 
референтној каматној стопи Народне банке Србије, 
увећаној за 2,5%. 

Члан 3.

          Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања 
у „Службеном листу Града Зајечара“.

I број: 011 - 52
 у Зајечару, 23. 09. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                 ПРЕДСЕДНИК 
                 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. тсав 1. тачка 7.Статута града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ број 1/08 и 20/09), а 
у вези члана 118. став 1. тачка 2. и 3. Закона о раду („Сл. 
гласник РС“ број 24/05, 61/05 и 54/09) и члана 51. Закона 
о радним односима у државним органима („Сл. гласник 
РС“ број 48/91, 6/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. закон, 
34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – Одлука УСРС, 79/05 – др. 
закон, 81/05 – испр. др. закона и 83/05 – испр. др. Закона) 
и у складу са Уредбом о накнади трошкова и отпремнини 
државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ 
број 98/07 – пречишћен текст), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  23. 09. 2010, донела је
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О Д Л У К У

О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ИЗАБРАНИХ, 
ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Службеним путовањем изабраних, именованих и 
постављених лица у органима Града Зајечара сматра се 
путовање на које се изабрана, именована и постављена 
лица (у даљем тексту: функционери) упућују да, по нало-
гу овлашћеног лица, изврше одређени службени посао 
ван места свог редовног запослења у земљи и иностран-
ству. 

Члан 2.

Овлашћено лице, у смислу члана 1. ове Одлуке, је: 
- градоначелник, који издаје налог за службено путо-

вање председнику Скупштине, заменику градоначелни-
ка, члановима градског већа, начелнику Градске управе, 
заменику начелника и лицу које он поставља или које 
поставља скупштина на његов предлог;

- председник скупштине, који издаје налог 
за службено путовање градоначелнику, заменику 
председника скупштине, секретару Скупштине, замени-
ку секретара, лицу које поставља скупштина на његов 
предлог и одборнику скупштине;

Овлашћено лице из става 1. овог члана може из-
дати налог за службено путовање и другим лицима, која 
на основу посебног акта органа, односно овлашћеног 
функционера, обављају послове из делокруга органа и 
служби града. 

Овлашћење за издавање налога за службено путо-
вање лица из става 1. овог члана могу пренети на друго 
лице. 

Члан 3.

Налог за службено путовање садржи податке који 
се односе на лично и породично име функционера; 
место и циљ путовања; датум поласка и повратка; износ 
дневница; износ аконтације која се може исплатити, 
врсту превозног средства које се користи за службено 
путовање, као и друге потребне податке.             

У случају да службено путовање не започне у року 
од три дана од датума наведеног у налогу за службено 
путовање, износ исплаћене аконтације враћа се наредног 
дана од истека тог рока. 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ

Члан 4.

Службено путовање у земљи може трајати најдуже 

15 дана непрекидно, по једном путном налогу. 
Ако то потребе службе захтевају или ако се започети 

посао не може прекинути, службено путовање уз саглас-
ност овлашћеног лица, може трајати и дуже од 15 дана, 
али не дуже од 30 дана непрекидно.

Члан 5.

Накнада трошкова за службено путовање у земљи 
обухвата: 

1) дневницу за службено путовање; 
2) накнаду трошкова ноћења; 
3) накнаду за превоз од места редовног запослења 

до места у које се упућује ради извршавања службеног 
посла;

4) накнаду осталих трошкова у вези са вршењем 
службеног посла (накнаду за резервацију места у 
превозном средству, накнаду за превоз пртљага, накнаду 
трошкова превоза у градском јавном саобраћају, накнаду 
трошкова службених телефонских разговора и сл.). 

Члан 6.

Функционер има право на пуни износ дневнице из 
члана 5. ове одлуке за време од 12 до 24 часа проведених 
на службеном путу, односно на половину утврђених изно-
са за време од 8 до 12 часова проведеног на службеном 
путу. 

Члан 7.

           Дневница за службено путовање у земљи 
износи 5% од просечне месечне зараде по запосленом 
у привреди Републике, према последњем објављеном 
податку републичког органа надлежног за послове ста-
тистике, на дан поласка на службено путовање. 

Члан 8.

Накнада трошкова ноћења исплаћује се у висини 
стварних трошкова по приложеном рачуну, а највише до 
износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за 
ноћења у хотелу „де лукс“ категорије. 

Члан 9.

Накнада за превоз на службеном путовању приз-
наје се у висини стварних трошкова превоза у јавном 
саобраћају од места запослења до места где треба да се 
обави службени посао. 

Члан 10.

Накнада осталих трошкова у вези са вршењем 
службеног посла исплаћује се у висини стварних трошко-
ва. 
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Члан 11.

Ако је на службеном путовању обезбеђена исхрана, 
дневница се признаје у износу од 20% од пуног износа 
дневнице. 

Под обезбеђеном исхраном подразумева се да из-
датак за исхрану сноси странка (домаћин) из места где 
се путује, односно организатор скупа који се одржава.

Члан 12.

У случају када је циљ путовања учествовање на 
симпозијуму, стручном семинару или сл., функционер 
има право на: 

- дневницу за службено путовање, 
- накнаду трошкова ноћења, 
- накнаду за превоз, 
- накнаду за трошкове котизације. 
Износ накнаде наплаћује се према приложеним 

рачунима и у складу са чланом 5. ове одлуке.     
Уколико организатор скупа сноси део трошкова 

одржавања скупа, функционер има право на надокнаду 
дела трошкова које организатор није надокнадио, у виси-
ни износа према приложеним рачунима. 

Члан 13.

Обрачун путних трошкова се врши на основу на-
лога за службено путовање са писаним извештајем који 
је оверио надлежни налогодавац и приложених доказа 
о трошковима смештаја, исхране, превоза и других 
трошкова који су настали на службеном путу, а у вези су 
са вршењем службеног посла. 

        Функционер је дужан да овлашћеном лицу 
Одељења за финансије Градске управе Града Зајечара 
достави налог и доказе из става 1. овог члана без од-
лагања, а најкасније у року од три дана по завршеном 
службеном путовању. 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ИНОСТРАНСТВО

Члан 14. 

Под службеним путовањем у иностранство, у смислу 
ове одлуке, подразумева се службено путовање у страну 
државу и обратно, из једне стране државе у другу страну 
државу и из једног места у друго место на територији 
стране државе. 

Члан 15.

Одлуку о потреби службеног путовања у иностран-
ство изабраног, именованог и постављеног лица, са 
образложењем, доноси Градско веће Града Зајечара.

Одлука нарочито садржи: име и презиме лица које 
треба путује, послове које обавља, циљ путовања, назив 
државе и место у које путује, дан поласка и повратка, 
односно трајање службеног путовања, категорију хотела 

који ће се користити, врсту превоза који ће се користити, 
напомену о томе да ли су обезбеђени бесплатан смештај 
и исхрана, и начин обрачуна трошкова путовања. 

Налог за службено путовање издаје се на основу 
решења овлашћеног лица из члана 2. ове одлуке, а по 
доношењу одлуке из претходног става. 

Члан 16.

На основу налога за службено путовање у иностран-
ство може се исплатити аконтација у висини процењених 
трошкова. 

Члан 17.

Накнада трошкова за службено путовање у инос-
транство обухвата: трошкове смештаја, исхране, превоза 
и остале трошкове у вези са вршењем службеног посла 
функционера као и трошкове прибављања путних испра-
ва, вакцинација и лекарских прегледа. 

Члан 18.

Износ дневнице за службено путовање у поједине 
стране државе утврђен је Уредбом о накнади трошкова 
и отпремнина државних службеника и намештеника 
(„Службени гласник РС“, број 86/2007). 

Члан 19.

Функционер има право на пуни износ дневнице из 
члана 26. ове одлуке за време од 12,00 до 24,00 часа 
проведених на службеном путу, односно на половину 
утврђених износа за време од 8,00 до 12,00 часова 
проведеног на службеном путу. 

Члан 20.

Дневнице одређене за страну државу у коју се 
службено путује обрачунавају се од часа преласка гра-
нице, а дневнице одређене за страну државу из које се 
долази до часа преласка границе. 

Ако се за службено путовање користи авион, дневни-
ца се обрачунава од часа поласка авиона с последњег 
аеродрома у земљи до часа повратка на први аеродром 
у земљи. 

Ако се службено путује у више земаља, у одласку се 
обрачунава дневница утврђена за страну државу у којој 
се започиње службено путовање, а у повратку - дневница 
утврђена за страну државу у којој је службено путовање 
завршено. 

За свако задржавање у страној држави од 12 часо-
ва, обрачунава се дневница за ту страну државу.

Члан 21.

        Накнада трошкова исхране и градског превоза 
у месту боравка у иностранству признају се у износу који 
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је утврђен у Списку дневница по страним државама из 
Уредбе. 

Члан 22.

         Ако је на службеном путовању у иностран-
ство обезбеђена бесплатна храна, дневница се умањује 
за 60%, ако је обезбеђен бесплатан доручак дневница 
се умањује за 10%, ако је обезбеђен само бесплатан 
ручак дневница се умањује за 30%, ако је обезбеђена 
бесплатна вечера дневница се умањује за 20%, а ако су 
у цену авионске карте, због прекида путовања урачунати 
трошкови исхране и преноћишта, дневница се умањује 
за 60%. 

Члан 23.

Накнада трошкова ноћења признаје се у висини 
стварних трошкова по приложеном рачуну, а највише до 
износа трошкова за једнокреветну собу у хотелу, осим за 
ноћење у хотелу „де лукс“ категорије. 

Под смештајем, у смислу става 1. овог члана, не 
подразумева се смештај ради дневног одмора. 

Члан 24.

Трошкови превоза на службеном путовању у инос-
транство обрачунавају се у висини цене из путничке та-
рифе за превоз средством оне врсте и разреда, који се 
према налогу за службено путовање могу користити. 

Члан 25.

Ако су у цену авионске карте, због прекида путовања, 
урачунати трошкови за исхрану и смештај, дневница се 
умањује за 80%. 

Ако су у цену авионске карте, због прекида путо-
вања, урачунати само трошкови за смештај, дневница се 
умањује за 30%. 

Члан 26.

Трошкови за коришћење кола за спавање на 
службеном путовању у иностранство обрачунавају се уз 
умањење дневнице за 50%: 

1) ако путовање траје непрекидно најмање 24 часа; 
2) ако се путује ноћу од 22 часа до 6 часова; 
3) ако се путује најмање 6 часова ноћу после 20 

часова. 

Члан 27.

        Трошкови који настану на службеном путовању, 
а у вези су са вршењем службеног посла (накнада за 
резервацију места у превозном средству, аеродромска 
такса, накнада за превоз пртљага, накнада превоза у 
градском јавном саобраћају и таксијем, накнада трошко-
ва у вези коришћења телефона, телеграфа и телефакса, 
као и други трошкови у вези са службеном поштом, такси 

и сл., а који су неопходни за обављање одређених посло-
ва) обрачунавају се на основу одговарајућег рачуна. 

Члан 28.

Трошкови за прибављање путних исправа, вакцина-
цију и лекарске прегледе у вези са службеним путовањем, 
ако надлежни орган здравственог осигурања не призна 
те трошкове, обрачунавају се у стварним износима. 

Члан 29.

Обрачун путних трошкова се врши на основу нало-
га за службено путовање са писаним извештајем, који 
је оверио надлежни налогодавац, приложених доказа 
о трошковима смештаја, исхране, превоза и других 
трошкова који су настали на службеном путу, а у вези су 
са вршењем службеног посла и писаног доказа о курсу 
националне валуте. 

Функционер је дужан да овлашћеном лицу Одељења 
за финансије Градске управе Града Зајечара достави 
налог и доказе из става 1. овог члана без одлагања, а 
најкасније у року од седам дана по завршеном службеном 
путовању. 

Ако је у писаном доказу о курсу националне ва-
луте исказан износ у националној валути у којој није 
предвиђена дневница за ту земљу, за обрачун и приз-
навање трошкова прилаже се и писани доказ о курсу 
националне валуте у односу на валуту у којој је утврђена 
дневница за ту земљу. 

Ако се писани доказ о курсу националне валуте из 
става 3. овог члана не приложи, трошкови се неће приз-
нати. 

Члан 30.

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

I број:  011 - 53
У Зајечару,  23. 09. 2010.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

                                ПРЕДСЕДНИК
                                        Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 2. и чл. 4. став 2.  Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98), чл. 9. 
и чл. 16. Закона о комуналној полицији  („Сл. гласник РС“ 
бр. 51/09), чл. 14. тачка 6. и чл. 39. тачка 30. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 
и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
23.09.2010. године,  донeла је 

 
О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ 
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ПАРКИРАЛИШТИМА

Члан 1.

У Одлуци о јавним паркиралиштима  („Службени 
лист општина“, број  26/06, 6/07, 9/07 и 6/08 и „Службени 
лист града Зајечара“, број 3/08, 6/08 и 3/10-друга Одлука 
), у члану 24. Одлуке, став 1. мења се и гласи:

„Потребу уклањања возила са јавних паркиралишта 
и других јавних површина, утврђује овлашћено лице 
МУП-а, Полицијске управе у Зајечару, саобраћајни или 
комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове 
и комунални полицајац Одељења комуналне полиције 
Градске управе Зајечар (у даљем тексту: овлашћено 
лице), у оквиру надлежности одређене законом и другим 
прописима.“

У ставу 3. истог члана Одлуке, тачка а) мења се и 
гласи:

„ а) ако је возило паркирано:
-  на паркинг месту, супротно саобраћајном 

знаку, хоризонталној и вертикалној саобраћајној 
сигнализацији,

 - на паркинг месту резервисаном за инвалиде, 
-  на резервисаном паркинг месту, по захтеву лица 

које је резервисало паркинг место,
- на месту предвиђеном за заустављање и 

паркирање такси возила - такси стајалишту у оквиру зоне 
паркирања.“

 
Члан 2.

Чл. 29 а. Одлуке мења се и гласи:   
          

„ 29 а.
  
За прекршаје прописане члановима 27, 28. и 29. 

Одлуке, комунални инспектор и комунални полицајац 
Градске управе Зајечар може наплатити новчану казну 
на лицу места за сваки прекршај посебно и то за физичко 
лице и одговорно лице у правном лицу од 2.500 динара, 
а за предузетника и правно лице од 5.000 динара.“

Члан 3.

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

I Бр. 011-54
У Зајечару,23.09.2010. године
                                                             

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић с. р.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 

обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00 и 25/02 ),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08 и 20/09), 
Члана 17. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Тимочка 
Крајина“ Зајечар („Сл. лист општина“, бр. 7/05, 21/06, 
22/09 и 2/10) и члана 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01),Скупштина 
града Зајечара,на седници одржаној 23.09.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

 Жељко Мажар, разрешава се дужности 
директора Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар, 
са 30.09.2010.године, 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 прописано 
је да директоре јавних предузећа именује и разрешава 
оснивач. Чланом 39. тачка 10. Статута града Зајечара 
прописано је Скупштина града именује и разрешава  
директоре јавних предузећа  чији је оснивач. Чланом 17. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ 
Зајечар („Сл. лист општина“, бр. 7/05 ,21/06,22/09 и 2/10), 
утврђено је да директора именује и разрешава  оснивач 
и да се директор именује на период од 4 године.

Решењем  Скупштине општине Зајечар, I број 02-
7 од 28.01.2006. године, Жељко Мажар је именован за  
директора Јавног  предузећа „Тимочка Крајина“ Зајечар. 

С обзиром да му је истекао мандат, Супштина града 
Зајечара је, сходно наведеним прописима, одлучила као 
у диспозитиву овог решења.         

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 

Решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште.  

Решење доставити: именованом, Јавном предузећу 
„Тимочка Крајина“ Зајечар и архиви Скупштине града 
Зајечар. 

I бр.02-175
У Зајечару,23.09.2010. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
                                        Иван Јоковић с. р.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
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обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник 
РС“, бр. 25/00 и 25/02 ),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Члана 17. Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Тимочка 
Крајина“ Зајечар („Сл. лист општина“, бр. 7/05, 21/06, 
22/09 и 2/10) и члана 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 23.09.2010. године, 
донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

„ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР

Драган Кожицић, дипломирани економиста 
из Зајечара, именује се за директора Јавног предузећа 
„Тимочка Крајина“ Зајечар, почев од 01.10.2010 године.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса прописано 
је да директоре јавних предузећа именује и разрешава 
оснивач. Чланом 39. тачка 10. Статута града Зајечара 
прописано је Скупштина града именује и разрешава  
директоре јавних предузећа  чији је оснивач. Чланом 17. 
Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Тимочка Крајина“ 
Зајечар („Сл. лист општина“, бр. 7/05 ,21/06,22/09 и 2/10) 
утврђено је да директора именује и разрешава  осни-
вач и да се директор именује на период од 4 године, а 
чланом 21.Статута овог предузећа, прописано је да за 
директора може бити именовано лице које има високу 
школску спрему правног, економског или смера физичке 
културе и 3 године радног искуства у степену тражене 
стручне спреме. 

Управни одбор је, својим актом бр. 626/3 од 
03.09.2010.године, на основу овлашћења из чл.16. 
ст.1. тач.5. Одлуке о оснивању овог Јавног предузећа, 
предложио оснивачу, да за директора ЈП „Тимочка Краји-
на“ Зајечар именује Драгана Кожицића, дипл.економисту 
из Зајечара. 

Драган Кожицић је рођен 07.01.1969. Основну и 
средњу школу завршио је у Зајечару. Дипломирао је на 
Факултету за менаџмент у Зајечару. Радник је Градске 
управе града Зајечара од 2000.године.Тренутно обавља 
послове шефа књиговодства у Одељењу за финансије.

Имајући у виду напред наведено,а на основу 
овлашћења из прописа и у складу са чланом 192. Закона 
о општем управном поступку, Скупштина града Зајечара, 
одлучила је као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог 
решења може се покренути управни спор, тужбом, у 
року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду непосредно или преко 
поште. 

Решење доставити: именованом, Јавном предузећу 

„Тимочка Крајина“ Зајечар и архиви Скупштине града 
Зајечар. 

I бр.02-176
У Зајечару,23.09.2010. године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. и члана 22. став 1. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 
24/91, 71/94 и 79/05) и члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 23.09.2010. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА  

УПРАВНОГ ОДБОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
ЗАЈЕЧАР 

I

РАЗРЕШАВА СЕ Ана Ристић дужности 
председника у Управном одбору Туристичке организа-
ције Зајечар.

 
II

ИМЕНУЈЕ СЕ Лидија Стојановић  за председни-
ка Управног одбора Туристичке организације Зајечар. 

 III

Решење доставити именованима, Туристичкој орга-
низацији Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-174
У Зајечару, 23.09.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној  
23. 09.  2010. године, донела  је
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДОПУНИ СТА-
ТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ 

ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о допуни Статута 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар, којa 
је донетa на седници Управног одбора Јавног предузећа 
„Дирекција за изградњу“ Зајечар, од 23. 06. 2010. го-
дине.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I бр. 02-171
У Зајечару,  23. 09.  2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                   

                         ПРЕДСЕДНИК                                             
                                                               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тач. 
5. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 72/09), члана 39. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08 и 20/09) и члана 192. Закона о општем управном 
поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  23. 09. 2010. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

РАЗРЕШАВА СЕ Мирјана Станојевић дужности 
члана Школског одбора Гимназије у Зајечару.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о основама система образовања и васпи-
тања, у члану 54. став 2. одређено је да чланове школ-
ског одбора именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови 
већином гласова од укупног броја чланова. Истим чла-
ном у ставу 3. одређено је да Школски одбор чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице локалне 
самоуправе. 

Скупштина града Зајечара је Решењем I број 02-135 
од 25. 06. 2010. године, именовала Мирјану Станојевић, 
као представника запослених, за члана Школског одбора 

Гимназије у Зајечару.
Након тога, Школа  је актом 04 бр. 676/1 од 

01.09.2010. године, обавестила Скупштину града Зајеча-
ра да је именована у сукобу интереса, јер је  родитељ 
детета које похађа ову Школу.

Законом о основама система образовања и вас-
питања, у члану 55. став 3. тач.5 одређено је, да ће 
скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника, ако наступи услов из чл. 54 став 10. овог 
Закона. У наведеном члану је предвиђено да за члана 
органа управљања не може бити именовано лице које би 
могло да заступа интересе више структура.

Имајући у виду напред наведено, а на основу 
овлашћења из прописа и у складу са чланом 192. Закона 
о општем управном поступку, Скупштина града  Зајечара 
одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

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

Решење доставити именованоj, Гимназији у Зајеча-
ру и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-172
У Зајечару, 23. 09. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2., 10. и 11.Закона о ос-
новама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр.72/09),члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09) 
и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. 
лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 23. 09. 2010. године, донела је

 
Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАРУ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

ИМЕНУЈЕ СЕ Наташа Станојевић за члана Школ-
ског одбора Гимназије у Зајечару, као представник за-
послених.

О б р а з л о ж е њ е
 
Законом о основама система образовања и васпи-

тања, у члану 54. одређено је да чланове школског одбора 
именује и разрешава скупштина јединице локалне само-
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управе, а председника бирају чланови већином гласова 
од укупног броја чланова. Школски одбор има 9 чланова, 
од којих су трећина представници локалне самоуправе, а 
по трећину чланова предлажу наставничко веће и савет 
родитеља школе тајним изјашњавањем. Чланом 54. у 
ставу 11. је одређено да скупштина јединице локалне 
самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног 
предлагача.  

Гимназија у Зајечару, је актом 04 бр.676/1 од 
01.09.2010.године, доставила предлог Наставничког 
већа, као овлашћеног предлагача, да се Наташа Ста-
нојевић именује за члана Школског одбора, уместо 
Мирјане Станојевић, која је разрешена те дужности због 
постојања сукоба интереса.

Уз наведени акт, Школа је приложила Записник са 
седнице Наставничког већа 04 бр.676 од 01.09.2010.го-
дине, кao и Извештај Полицијске управе у Зајечару, стр.
пов.бр.235-109-4129/10 од 01.09.2010.године, да имено-
вана није осуђивана за кривична дела утврђена  у члану 
54. став 10. тач.1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр.72/09).

С обзиром да је, овлашћени предлагач спровео 
поступак у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и предложио кандидата за члана 
Школског одбора код кога не постоје законске сметње 
за именовање,Скупштина града Зајечара је,сходно 
наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву овог 
решења. 

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

Решење доставити именованoj,  Гимназији у Зајеча-
ру и архиви Скупштине града Зајечара.

I број 02-173
У Зајечару, 23. 09. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 59. Статута града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара бр. 1/08 и 20/09) и члана 2. тачке 8. 
Одлуке о градском већу града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара бр. 1/08 и 3/10) Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној дана 14.09.2010. донело је:

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ 

ИМОВИНЕ КОЊИЧКОГ КЛУБА

I
Образује се Комисија за утврђивање имовине 

Коњичког клуба (у даљем тексту: Комисија).
У састав Комисије именују се:
- Представник Градске управе Зајечар – Рајко 

Стевановић, помоћник градоначелника – 
председник;

− Представник Градског већа града Зајечара 
– Данило Катић, члан Градског већа града Зајечара 
– члан;

− Представник Скупштине града – Славољуб 
Вељковић, секретар Скупштине града Зајечара

− Представник Градске управе Зајечар – Светла-
на Лукић, секретар Градског већа града Зајечара

− Представник Установе „СРЦ“ Зајечар – Вито-
мир Станојевић – директор Установе „СРЦ“ Зајечар 
– члан;

− Представник коњичког клуба – Миодраг 
Рајковић;

− Представник Коњичког клуба – Јован Шолц;

II

Задатак Комисије је да утврди имовину Коњичког 
клуба и предложи прихватљиво решење Градском већу 
града Зајечара о прихватању утврђене имовине. 

III

 Стручне и административне послове за Коми-
сију обављаће стручне службе Градске управе Зајечар. 

IV

 Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

V

 Решење доставити: именованима и архиви. 

III бр. 02-182/10
У Зајечару, 14.09.2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
      

ПРЕДСЕДНИК 
   Бошко Ничић  с. р.

На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о градском 
већу града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 1/08 и 3/10) и 
члана 19. Пословника Градског већа града Зајечара („Сл. 
лист града“ бр. 1/08 и 4/10) Градско веће града Зајечара 
на седници одржаној дана 14. 09. 2010. године донело је 

АКТИ ГРАДСКOГ ВЕЋА
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ПРИВРЕДНОГ САВЕТА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

I

Образује се Привредни савет града Зајечара (у 
даљем тексту: Привредни савет) у следећем саставу:

 - Зоран Јовановић, директор АД „Пут“ Зајечар, 
председник 

- Иван Јоковић, председник скупштине града Зајеча-
ра, заменик председника и

 чланови:

- Душан Младеновић, помоћник градоначелника
- Надежда Раденковић, помоћник градоначелника
- Сузана Вујић, начелник одељеља за ЛЕР
- Милош Јотовић, директор ЈКП „Краљевица“
- Радомир Тешановић, директор ЈСП „Зајечар“
- Срђан Соколовић, „ЕЛКАБЕЛ“, приватни 

предузетник
- Зоран Радомировић, „Лавица“ ДОО, приватни 

предузетник
- Милош Величковић, „Хидромрежа“ ДОО
- Дејан Ватовић, технички директор Уједињене 

српске пиваре „Зајечарско“ АД
- Бобан Трандафиловић, „Фабрика каблова 

Зајечар“
- Драган Михајловић, „Беба“ Зајечар, приватни 

предузетник
- Драгиша Стефановић, „Гиле – електро“, приватни 

предузетник
- Марија Младеновић, „Југокаолин“ 
 
За секретара Привредног савета одређује се Ивана 

Живић Ђурђевић, стручни сарадник Одељења за локал-
ни економски развој Градске управе Зајечар.

II

Задатак Привредног савета је да: 
● да доноси закључке, препоруке и мишљења, 

од важности за унапређење пословне климе у локал-
ној заједници;

● да наведене акте доставља Скупштини, Већу 
и градоначелнику са предлогом за предузимање одго-
варајућих мера из надлежности тих органа;

● да припрема предлог Стратешког плана;
● да припрема измене и допуне постојећег 

Стратешког и акционог плана;
● да припрема годишње планове имплемента-

ције (План имплементације пројеката економског раз-
воја);

● да прати и оцењује реализацију пројеката и 
пројектних задатака из Стратешког плана;

● да пружа подршку одељењу за ЛЕР – у 
обављању свих функција из надлежности ОЛЕР; 

● да пружа подршку градоначелнику и градском 
већу у одлучивању везаном за све остале економске и 
развојне програме;

● да даје мишљења и предлоге за унапређење 
рада градске управе, јавних предузећа, установа, ор-
ганизација и служби чији је оснивач Скупштина града 
ради побољшања услова за привређивање у граду.

III

Стручне и административне послове за потребе 
Привредног савета обављаће Одељење за локални 
економски развој.

IV

Решење објавити у Службеном листу града Зајеча-
ра.

Решење доставити члановима Привредног савета и 
архиви.

III бр. 02-178/10
У Зајечару, 14. 09. 2010. године
       

   ПРЕДСЕДНИК
     Бошко Ничић с. р.

На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о градском 
већу града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 1/08 и 3/10) и 
члана 19. Пословника Градског већа града Зајечара („Сл. 
лист града“ бр. 1/08 и 4/10) Градско веће града Зајечара 
на седници одржаној дана 22.09.2010. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ОПЕРАТИВНОГ 
ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ОД ПОПЛАВА ОД 

ВОДА II РЕДА ЗА 2011. ГОДИНУ

I

Образује се Комисије за израду Оперативног плана 
за одбрану града Зајечара од поплава од вода II реда за 
2011. годину (у даљем тексту:Комисија) у саставу:

1. Милко Тодоровић, члан Градског већа, 
координатор Комисије

2. Нада Јовановић, дипл. правник, радник 
Одељења за друштвене делатности

3. Зоран Јовић, дип.инг. Заштите на раду, 
начелник Одељења за инспекцијске послове Градске 
управе Зајечар

4. Драган Миловановић, дипл. инг. грађ. 
хидросмера, радник ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар

5. Љубиша Михајловић, дипл. инг. грађ., 
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радник ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар

6. Небојша Тодоровић, инг. геодезије, рад-
ник Службе за катастар непокретности Зајечар

7. Радиша Николић,  дипл. инг. грађ. хи-
дросмера, директор ЈКП „Водовод“ Зајечар

8. Славољуб Васиљевић,  МУП Сектор за 
ванредне ситуације, Одељење Зајечар

9. Бранислав Матић, МУП, Сектор за ван-
редне ситуације, ВСЧ Зајечар

10. Драгослав Димитријевић, радник ЈКП 
„Краљевица“ Зајечар и 

11. Зоран Јовановић, дипл. инг. Грађ, А.Д. 
„Пут“ Зајечар

За секретара Комисије одређује се Драган Вукаши-
новић, дипл. правник., заменик секретара Скупштине 
града Зајечара.

II

Задатак Комисије је да помогне надлежној служби 
Градске управе Зајечар при изради Оперативног плана 
за одбрану града Зајечара од поплава од вода II реда за 
2011. годину, који треба да садржи: уцртану сваку јаругу 
са описом њеног фактичког стања (очишћена или не), 
податке о одбрамбеном насипу на левој обали Белог 
Тимока, разлоге зашто није изграђен одбрамбени насип 
на десној обали Белог Тимока ( имовинско - правни 
спорови) и мере које треба предузети за одбрану десне 
обале Белог Тимока коју треба бранити каналима према 
урађеном пројекту.

IV
 
Решење објавити у Службеном листу града Зајеча-

ра.
Решење доставити члановима Комисије и архиви.

III бр. 02-183/10
У Зајечару, 22.09.2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
    Бошко Ничић с. р.

На основу члана 2. и члана 12. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 1/08 и 3/10) 
Градско веће града Зајечара на седници одржаној дана 
14.09.2010. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 

ДЕЛЕГАЦИЈИ РУКОМЕТНОГ КЛУБА ЗАЈЕЧАР

I

 Одређују се Милан Станковић, помоћник гра-
доначелника града Зајечара у области праћења развоја 
омладине, културе и информисања и Рајко Стевановић, 
помоћник градоначелника града Зајечара у облас-
ти праћења развоја Месних заједница и спорта, као 
представници града Зајечара у делегацији Рукометног 
клуба у квалификацијама за Лигу Шампиона, која ће се 
одржати у Лублину (Пољска) у временском интервалу од 
17.-19. септембра 2010. године.

II
  
Решење објавити у Службеном листу града Зајеча-

ра.
Решење доставити: Милану Станковићу, Рајку 

Стевановићу и архиви.

 III бр. 02-180/10
 У Зајечару, 14.09.2010. године
       

   ПРЕДСЕДНИК
     Бошко Ничић с. р.

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 14.09.2010. године, донело је  

    
ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ 
МОНИТОРИНГУ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД 

ЈАНУАР - ЈУН 2010. ГОДИНЕ

Усваја се Информација о извршеном мониторингу 
параметара стања животне средине на подручју Зајеча-
ра за период јануар - јун 2010. године и 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 
прилогу овог Закључка.

 
Образложење                  
                                                          
На основу члана 76. став 3. Закона о заштити жи-

вотне средине  („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 и 36/09 
- др. закон), надлежни орган јединице локалне самоу-
праве дужан је да Агенцији за заштиту жувотне средине 
Републике Србије тромесечно доставља податке до-
бијене праћењем параметара стања животне средине на 
свом подручју.
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 Наведени подаци достављају се Агенцији за 
заштиту животне средине у циљу израде Извештаја о 
стању животне средине у Републици Србији који Влада 
једном годишње подноси Народној Скупштини на разма-
трање и усвајање.

 Имајући у виду обавезу из наведеног Закона, 
али и чињеницу да се са мониторингом појединих па-
раметара стања животне средине на подручју Зајечара 
започело касније, Одељење за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе Зајечар 
сачинило је Информацију о мониторингу параметара 
стања животне средине на подручју Зајечара за период 

од шест месеци, односно период јануар - јун 2010. го-
дине.

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

III бр. 501- 5 /10
У Зајечару, 14.09.2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

                      ПРЕДСЕДНИК
                       Бошко Ничић  с. р.     

ИНФОРМАЦИЈА 
О ИЗВРШЕНОМ МОНИТОРИНГУ

ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- ЈУН 2010. ГОДИНЕ

 На основу члана 76. став 3. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009) 
надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан је да Агенцији за заштиту животне средине Републике Србије 
доставља податке о стању животне средине. У складу са тим достављамо податке мониторинга на подручју града 
Зајечара за период јануар-јун 2010. године.

 Град Зајечар обезбеђује континуирану контролу и праћење стања животне средине на свом подручју и 
то: аерозагађење укључујући и праћење аерополена,  хигијенску исправност изворишта подземних вода у сеоским 
насељима, хигијенску исправност вода артеских чесама на подручју Зајечара, хигијенску исправност површинских 
вода које се користе за купање и рекреацију и води евиденцију о прикупљеном чврстом комуналном отпаду који се 
одлаже на Градску депонију код Халова .

 I  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА АЕРОЗАГАЂЕЊА 

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар врши мерења основних загађујућих материја које се могу наћи у ваздуху: 
сумпордиоксида, чађи, азотдиоксида, укупних таложних материја (у оквиру којих су мерени тешки метали Pb, Zn и Cd) 
и суспендованих честица (у јуну). Мерења су вршена на основу Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04 и 36/09),  Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр.36/09) и Правилника о граничним вредностима, 
методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних места и евиденцију података („Сл. гласник РС“, 
бр. 54/92, 30/99 и 19/2006). Резултати мерења аерозагађења приказани су у табелама од 1 до 16.

Током 2009. године у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине Републике Србије, у оквиру 
успостављања Државног система за аутоматски мониторинг квалитета ваздуха у Србији, постављена је станица за 
аутоматско мерење квалитета ваздуха уже градске зоне, на локацији између улице Крфске и Пана Ђукића, која је у 
фази пробног рада.

Такође је од фебруара 2009. године, у оквиру успостављања Државне мреже мерних станица, започело мерење 
алергеног полена на основу ког се израђује годишњи аеропалинолошки извештај за територију града Зајечара са 
околином (мерни уређај обухвата територију од 50 km у пречнику). 

Резултати испитивања алергеног полена су приказани у Табели 1. у Прилогу ове Информације.

 СУМПОРДИОКСИД,  ЧАЂ И АЗОТДИОКСИД

 Резултати мерења аерозагађења показују да је Зајечар као и предходних година, у зимском периоду 
оптерећен загађујућим материјама пореклом из индивидуалних ложишта и котларница. Вредности за чађ у сезони 
ложења су често биле изнад ГВИ.

Резултати мерења SО2, чађи и азотдиоксида у комуналној средини Зајечара  приказани су по месецима у 
табелама од 1 до 12:
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Јануар

Табела 1: Мерно место „ЕЛЕКТРОТИМОК“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 29 29 30
Средња  концентрација (μg/m3) 5.43 37.03 18.84
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       17.52 94.92 27.61
Број дана изнад ГВИ 0 5 0

Табела 2: Мерно место „ЦРВЕНИ КРСТ“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 31 31 31
Средња  концентрација (μg/m3) 5.83 57.95 8.98
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       12.96 153.53 25.12
Број дана изнад ГВИ 0 21 0

 Фебруар 

Табела 3: Мерно место „ЕЛЕКТРОТИМОК“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 24 24 28
Средња  концентрација (μg/m3) 3,35 42,74 23,71
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       12,69 104,13 39,01
Број дана изнад ГВИ 0 8 0

Табела 4: Мерно место „ЦРВЕНИ КРСТ“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 27 27 28
Средња  концентрација (μg/m3) 2,95 34,10 8,24
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       11,57 96,43 14,26
Број дана изнад ГВИ 0 4 0

Март

Табела 5: Мерно место „ЕЛЕКТРОТИМОК“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 31 31 31
Средња  концентрација (μg/m3) 2,73 22,66 20,50
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       8,92 49,51 29,75
Број дана изнад ГВИ 0 0 0

Табела 6: Мерно место „ЦРВЕНИ КРСТ“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 31 31 31
Средња  концентрација (μg/m3) 2,45 20,66 7,88
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       5,36 50,05 14,48
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Број дана изнад ГВИ 0 0 0
Април

Табела 7: Мерно место „ЕЛЕКТРОТИМОК“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 30 30 30
Средња  концентрација (μg/m3) 1,59 21,89 19,67
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       5,91 44,23 26,22
Број дана изнад ГВИ 0 0 0

Табела 8: Мерно место „ЦРВЕНИ КРСТ“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 30 30       30
Средња  концентрација (μg/m3) 1,90 12,17 7,75
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       5,19 20,69 25,20
Број дана изнад ГВИ 0 0 0

 Мај

Табела 9: Мерно место „ЕЛЕКТРОТИМОК“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 31 31 31
Средња  концентрација (μg/m3) 1,32 21,24 19,42
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       5,06 36,78 29,43
Број дана изнад ГВИ 0 0 0

Табела 10: Мерно место „ЦРВЕНИ КРСТ“
SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 31 31 31
Средња  концентрација (μg/m3) 0,85 7,36 7,12
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       1,98 9,75 30,33
Број дана изнад ГВИ 0 0 0

Јун

Табела 11: Мерно место „ЕЛЕКТРОТИМОК“

SO2 Чађ  NO2 
Број мерења 30 30 30
Средња  концентрација (μg/m3) 2,94 12,81 23,19
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       4,63 32,27 41,83
Број дана изнад ГВИ 0 0 0

Табела 12: Мерно место „ЦРВЕНИ КРСТ“

SO2 Чађ  NO2 

Број мерења 30 30 30
Средња  концентрација (μg/m3) 2,73 6,86 6,57
Максимално измерена концентрација (μg/m3/dan)       5,14 8,11 12,52
Број дана изнад ГВИ 0 0 0
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УКУПНЕ ТАЛОЖНЕ МАТЕРИЈЕ И ТЕШКИ МЕТАЛИ

 
Резултати мерења укупних таложних материја (у оквиру којих су мерени тешки метали Pb, Zn и Cd) су приказани 

у табелама 13 и 14.

Табела 13: Мерно место „Електротимок“

Парам./месец Јануар Фебруар Март Април Мај Јун
Кол. падавина (l) 2.413 5.09 3.705 0.175 3.995 4.995

pH 6.65 5.07 7.46 / 7.77 6.82
Раств. материје (mg/kol.pa.) 125.5 101.8 400.1 / 143.8 159.8
Нерат. материје (mg/kol.pa.) 28.1 47.2 150.8 / 168.9 83.4
Укупни седимент (mg/kol.pa.) 153.6 149.0 550.9 / 312.7 243.2

Пепео (mg/kolpa) 24.6 31.4 109.3 / 112.3 83.8
Сагор. материје (mg/kol.pa.) 3.5 15.8 41.5 / 56.6 /

Сулфати (mg/kol.pa.) 26.8 20.3 33.6 7.27 44.50 24.2
Хлориди (mg/kol.pa.) <12.1 <25.5 <18.5 <5.0 <5.0 <25.0
Калцијум (mg/kol.pa.) 9.7 10.2 10.4 / 12.8 10.0

Ук. талож. материје (mg/m2/dan) 92.3 83.1 277.7 / 148.0 111.8
Олово  (μg/m3/dan) <66.7 <130.7 <85.9 <3.8 <87.0 <105.6

Кадмијум  (μg/m3/dan) <5.0 <5.0 <5.0 <0.4 <5.0 <11.5
Цинк  (μg/m3/dan) <72.5 <142.0 123.3 <4.1 <94.6 <114.8

Табела 14: Мерно место „Селиште“

Парам./месец Јануар Фебруар Март Април Мај Јун
Кол. падавина (l) 2.405 5.115 3.715 3.865 4.085 6.825

pH 5.61 4.60 7.39 6.19 7.37 6.76
Раств. материје (mg/kol.pa.) 96.2 102.3 386.4 92.8 81.7 77.2
Нерат. материје (mg/kol.pa.) 16.1 32.9 95.3 4.8 77.2 62.2
Укупни седимент (mg/kolpa) 112.3 135.2 481.7 97.6 158.5 139.4

Пепео (mg/kol.pa.) 12.1 14.2 73.0 14.9 47.8 82.6
Сагор. материје (mg/kolpa) 4.0 121.0 22.3 / 29.4 /

Сулфати (mg/kol.pa.) 27.0 15.1 31.1 27.0 41.22 20.7
Хлориди (mg/kol.pa.) <12.0 <25.6 <18.6 <5.0 <5.00 <24.1
Калцијум (mg/kol.pa.) 5.8 6.1 242.8 9.3 11.4 7.7

Ук. талож. материје (mg/m2/dan) 67.5 75.4 242.8 46.2 75.0 64.1
Олово  (μg/m3/dan) <66.5 <131.3 <86.1 <84.2 <89.0 <102.0

Кадмијум  (μg/m3/dan) <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.00 <11.1
Цинк  (μg/m3/dan) <72.3 <142.7 222.8 91.5 350.1 <111.0

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА

Резултати мерења суспендованих честица за месец јун су приказани у табелама 15 и 16. 

Табела 15: Мерно место „Електротимок“

ДАТУМ
Суспенд.
честице
(μg/m3)

Pb у 
суспендованим 

честицама (μg/m3)

Cd у 
суспендованим 
честицама  (μg/

m3)

Mn у 
суспендованим 

честицама (μg/m3)

Cr у
 суспендованим 

честицама
(ng/m3)

Ni у 
суспендованим 
честицама
(ng/m3)

28./29.06.2010 245.8 <0.030 <0.003 0.125 <3.3 <8.3
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Табела 16: Мерно место „Југопетролово складиште“ 
(ул. Железничка)

ДАТУМ
Суспенд.
честице
(μg/m3)

Pb у 
суспендованим 

честицама (μg/m3)

Cd у 
суспендованим 
честицама  (μg/

m3)

Mn у 
суспендованим 
честицама (μg/

m3)

Cr у 
суспендованим 
честицама
(ng/m3)

Ni у суспендованим 
честицама
(ng/m3)

29./30.06.2010. 91.7 0.030 0.003 0.090 <3.3 <8.3

 II КОНТРОЛА ИСПРАВНОСТИ ИЗВОРИШТА ПОДЗЕМНИХ ВОДА У  СЕОСКИМ 
НАСЕЉИМА ЗА I КВАРТАЛ

Завод за јавно здравље „Тимок“ Зајечар извршио је узорковање и анализе хигијенске исправности изворишта 
подземних вода у сеоским насељима које су спроведене у складу са Правилником о хигијенској испраности воде 
за пиће („Сл. лист СРЈ“, бр. 42/98) а у циљу заштите подземних вода и у циљу обавештавања јавности у сеоским 
насељима о стању и квалитету вода на њиховом подручју. Узорковање воде извршено је у мају и јуну месецу. 
Резултати испитивања приказани су у табелама број 2. и 3.  у Прилогу ове Информације.

Бактериолошка неисправност вода сеоских водовода и јавних водних објеката установљена је код 63,58% 
испитаних узорака за разлику од претходне године када је бактериолошка неисправност за први квартал износила 
32,3%. Најчешћи узрок неисправности су колиформне бактерије, колиформне бактерије фекалног порекла и 
стрептококе фекалног порекла.

Хемијска неисправност је утврђена код 18,75% узорака за разлику од претходне године када је хемијска 
неисправност за први квартал износила 15,63%. Најчешћи разлог неисправности су повећана концентрација нитрата, 
повећана  електропроводљивост и мутноћа.

Након сваког узорковања, резултати анализа, оцена хигијенске исправности воде и предлог мера за отклањање 
узрока неисправности,  достављају се сеоским месним заједницама које су у обавези да поступе по датим мерама. 

III ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ АРТЕСКИХ ЧЕСАМА У ЗАЈЕЧАРУ

У циљу заштите и очувања квалитета воде артеских чесама у Зајечару, у континуитету се прати стање и 
хигијенска исправност ових вода од стране Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар, а о одржавању јавних чесми 
стара се Јавно комунално предузеће „Водовод“ Зајечар. 

Резултати испитивања приказани су у табели 4. која је дата у Прилогу.
Испитивања хигијенске исправности вода код чесама на подручју Зајечара, спроведена током прве половине 

2010. године показују да је квалитет вода добар што показује висок проценат исправности (80,65%) али их треба 
заштитити и сачувати, јер квалитетних подземних вода је све мање како у свету тако и код нас. Код вода артеских 
чесама потврђују се раније уочени разлози неисправности попут повећане pH вредности и мутноће. Ове благо 
повећане вредности pH  карактеристика су дубинских вода нашег подручја и не утичу штетно на  здравље људи јер 
се ради о благо алкалним водама.

IV РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПОВРШИНСКИХ ВОДА ЗА КУПАЊЕ И РЕКРЕАЦИЈУ

Анализа здравствене исправности површинских вода које се користе за купање и рекреацију извршио је Завод 
за јавно здравље „Тимок“ Зајечар пре почетка сезоне купања (у месецу мају), а резултати су дати у табели 17:

Табела 17:  Резултати испитивања површинских вода за купање и рекреацију
Редни
број

Место узорковања Испра-вност Узрок неисправности

1. Вањин јаз на Црном Тимоку - укупне колиформне бактерије и гвожђе
2. Плажа код Гам. Бање - укупне колиформне бактерије и гвожђе
3. Плажа код Звездана - укупне колиформне бактерије и гвожђе
4. Попова плажа на Црном Тимоку - укупне колиформне бактерије и гвожђе
5. Плажа код Вратарнице на Белом Тимоку - укупне колиформне бактерије, нитрити 

и гвожђе
6. Рготско језеро - укупни суви остатак
7. Језеро Совинац +
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Финансирање контроле исправности изворишта подземних вода у сеоским насељима, контроле хигијенске 

исправности вода артеских чесама и контроле исправности површинских вода врши се из средстава остварених од 
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине према Програму коришћења средстава буџетског фонда за 
2010. годину („Службени лист Града Зајечара“, бр. 9/2010).

V ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИКУПЉЕНОМ КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ

Јавно комунално предузеће „Краљевица“ из Зајечара доставља месечни извештај о извожењу отпада који 
се одлаже на Градску депонију код Халова. Количина укупног чврстог отпада који се одлаже на Градску депонију 
као и састав отпада за мај и јун 2010. године, приказана је у Табели 5. у Прилогу ове Информације о извршеном 
мониторингу параметара стања животне средине на подручју Зајечара.

          ШЕФ СЛУЖБЕ                                                                                                       НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
        ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                    
                                                                                                                                Веселинка Живановић, дипл.правн.
     Јасмина Стевић Јовић, дипл.инж.тех
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Прилог 2

Табела 2: Бактериолошка исправност изворишта подземних вода у сеоским насељима I узорков. у 2010.год. 

Насеље Водни објекат
I Узорковање  

бр.уз. не одг. %неис. узрок неисправности

Боровац
с.вод.чесма на почетку 1 1 100 коли.бакт.фек.порек
с.вод.чесма у центру 1 - -  

Брусник
ј.ч.“Митина чесма“ 1 - -  
чесма у школи       1 1 100 ук.коли.бак.,  коли.бакт.фек.пор.,стрепт.фекал.пор.

Велика Јасикова
с.в.“Совинац“ 2 2 100 ук.коли.бак.,  коли.бакт.фек.пор.,стрепт.фекал.пор.

с.вод.“Манастириште“ 2 1 50 коли.бакт.фек.порек.
с.вод.“Варзари“ 2 - -  

Велики Извор

градски водовод 2 - -  

„Војнички кладенац“ 2 2 100 ук.кол.бак.,кол.бак.фе.по.,степ.фе.пор.,бак.Прот.вр.

„Стаменски до“ 2 - -  

Велики Јасеновац
ј.чесма у центру 1 1 100 ук.коли.бак.,кол.фек.пор.,стр.фек.пор.,аеро.мез.бак.

ј.чесма у школи 1 1 100 кол.бак.фек.пор.

Вражогрнац
чесма у центру    1 - -  

чесма код Гојића 1 1 100 Протеус врс., стрепт.фекал.порекла

Вратарница
с.в.“Врбански кладенац“ 2 2 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.

с.вод.код цркве 2 2 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.

Врбица сеоски водовод 2 1 50 стрепт.фекал.порекла

Гамзиград
с.в.чесма у школи-амб. 2 1 50 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.

с.в.на крају-у средини 2 2 100 уку.кол.ба., кол.ба.фек.пор.

Глоговица
чесма у школи       1 1 100 коли.бакт.фек.порек.

Спомен чесма у центру 1 1 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.
Г.Б.Река вод.извор „ Бигар“ 2 2 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.

Градсково
чесма у школи       1 1 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.

јавни бунар у центру 1 1 100 стрепт.фекал.порекла

Дубочане
чесма у школи       1 - -  

стара чесма код Столета 1 - -  

Заграђе
с.вод. извор „Каменчац“ 2 2 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.
с.вод.“Горње врело“ 2 1 50 стрепт.фекал.порекла

Звездан с.в.чес. на почетку-цент. 2 - -  
Јелашница с.в.извор „Капавац“ 2 2 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.пор.

Кленовац
ј.чесма „лева цев“    1 1 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.
ј.чесма. „десна цев“    1 1 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.пор.

Копривница с.в.“Совинац“, 2 2 100 коли.бак.фек.пор.,стреп.фек.пор.,Проте.врс.
Ласово с.вод.“Богородица“ 2 2 100 коли.бакт.фек.порек.,степт.фек.пор.

Леновац
с.вод.“Разбојна“ 2 - -  
с.вод.“Јаворовац“ 2 2 100 стрепт.фекал.порекла

Лубница
чесма у школи       1 - -  

ч. у рудничкој мензи 1 - -  

Мала Јасикова
„Станујкићева чесма“ 1 1 100 коли.бакт.фек.порекла

лок. вод.- на крају, у школи 1 1 100 коли.бакт.фек.порекла

Мали Извор
извор „Крчето“ 1 - -  
извор „Врба“ 2 2 100 стрепт.фекал.порекла

каптажа „Студена“ 2 2 100 коли.бак.фек.пор.,стреп.фек.пор., сулфо.клостр.

Мали Јасеновац
чесма у задрузи 1 1 100 кол.бак.фек.пор., стр.фек.пор.,аероб.мезо.

чесма у школи       1 1 100 уку.кол.бак., кол.ба.фек.пор.
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Прилог 3
Табела 3: Хемијска исправност изворишта подземних вода у сеоским насељима I узорков. у 2010.год.

Насеље Водни објекат
I Узорковање  

бр.уз. не одг. %неис. узрок неисправности

Боровац
с.вод.чесма на почетку 1 - -  
с.вод.чесма у центру 1 - -  

Брусник
ј.ч.“Микина чесма“ 1 1 100 нитрати, електропроводљивост
чесма у школи       1 1 100 нитрати, електропроводљивост

Велика Јасикова
с.в.“Совинац“, чес.у школи 2 - -  
с.вод.“Манастириште“ 2 - -  

с.вод.“Варзари“ 2 - -  

Велики Извор

градски водовод 2 - -  
„Војнички кладенац“ 2 - -  

„Стаменски до“ 2 - -  

Велики Јасеновац
ј.чесма у центру 1 1 100 електропроводљивост
ј.чесма код школе 1 - -  

Вражогрнац
чесма у центру 1 - -  
чесма код Гојића 1 - -  

Вратарница
с.в.“Врбански кладенац“ 2 - -  

с.вод.код цркве 2 - -  
Врбица сеоски водовод 2 - -  

Гамзиград
с.в.чесма у школи-амб. 2 - -  
с.в.на крају-у средини 2 - -  

Глоговица
чесма у школи       1 - -  

Спомен чесма у центру 1 - -  
Г.Б.Река вод.извор „ Бигар“ 2 - -  

Мариновац
ј.чесма „Стубал“    1 1 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.пор.,

„Сува чесма“ 1 1 100 коли.бак.фек.пор.,стреп.фек.пор.
чесма код школе 1 1 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.по.,аер.мез.ба.

Мертиш
ј.чесма у центру    1 - -  
чесма у школи       1 1 100 коли.бакт.фек.порекла

Николичево
мала чесма 1 1 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.пор.

чесма у школи       1 - -  

Планиница
водовод на почетку 1 - -  
водовод на крају 1 - -  

Прлита
изв. „Језеро“ ч.код Ракића 2 1 50 стрепт.фекал.порекла

извор „Удудој“ 2 2 100 коли.бак.фек.пор.,стреп.фек.пор.

Рготина
чесма код Богосављевића 1 - -  

чесма у црепани      1 - -  
Салаш вод.на крају, чес. ушколи 2 2 100 уку.кол.бак., кол.ба.фек.пор.
Селачка с.вод. извор „Суводол“ 2 2 100 стрепт.фекал.порекла
Табаковац вод.на почет, чес. ушколи 2 2 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.пор.,

Трнавац
чесма у школи       1 - -  

чесма у амбуланти 1 - -  

Халово
чесма у школи       1 1 100 стрепт.фекал.порекла

ј.бунар на улазу у село 1 1 100 уку.кол.ба.,кол.ба.фек.пор.,стр.фек.по.,аер.мез.ба.
Чокоњар извор „Чукара“    није узорковано

Шипиково
бунар код школе 1 1 100 стрепт.фекал.порекла

јавни бунар 1 - -  
Шљивар градски водовод 2 - -  
УКУПНО  96 62 63.6  
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Градсково
чесма у школи       1 1 100 нитрати, електропроводљивост

јавни бунар у центру 1 1 100 нитрати, електропроводљивост

Дубочане
чесма у школи       1 - -  

стара чесма код Столета 1 - -  

Заграђе
с.вод. извор „Каменчац“ 2 - -  
с.вод.“Горње врело“ 2 - -  

Звездан с.в.чес. на почетку-цент. 2 2 100 резидуални хлор
Јелашница с.в.извор „Капавац“ 2 1 50 мутноћа

Кленовац
ј.чесма „лева цев“    1 1 100 нитрати, електропроводљивост
ј.чесма. „десна цев“    1 1 100 нитрати, електропроводљивост

Копривница с.вод.“Совинац“ 2 - -  
Ласово с.в.“Богородица“,ч.у школи 2 - -  

Леновац
с.вод.“Разбојна“ 2 - -  
с.вод.“Јаворовац“ 2 - -  

Лубница
чесма у школи       1 - -  

ч. у рудничкој мензи 1 - -  

Мала Јасикова
„Станујкићева чесма“ 1 - -  
лок. вод.- на крају 1 1 100 мутноћа

Мали Извор
извор „Крчето“ 1 - -  
извор „Врба“ 2 - -  

каптажа „Студена“ 2 - -  

Мали Јасеновац
чесма у задрузи 1 1 100 нитрати, електропроводљивост
чесма у школи       1 - - нитрати, електропроводљивост

Мариновац
ј.чесма „Стубал“    1 1 100 нитрати

„Сува чесма“ 1 - -  
чесма код школе 1 1 100 нитрити

Мертиш
ј.чесма у центру    1 - -  
чесма у школи       1 1 100 мутноћа, нитрати

Николичево
мала чесма 1 1 100 нитрати

чесма у школи       1 - -  

Планиница
водовод на почетку 1 - -  
водовод на крају 1 - -  

Прлита
изв. „Језеро“ ч.код Ракића 2 - -  

извор „Удудој“ 2 - -  

Рготина
чесма код Богосављевића 1 - -  

чесма у црепани 1 - -  
Салаш вод.на крају, чес. ушколи 2 - -  
Селачка с.вод. извор „Суводол“ 2 - -  
Табаковац вод.на почет, чес. ушколи 2 - -  

Трнавац
чесма у школи       1 - -  

чесма у амбуланти 1 - -  

Халово
чесма у школи       1 1 100 нитрати, електропроводљивост

ј.бунар на улазу у село 1 1 100 нитрити, повe. утр. КМnО4

Чокоњар извор „Чукара“    није узорковано

Шипиково
бунар код школе 1 - -  

јавни бунар 1 - -  
Шљивар градски водовод 2 - -  
УКУПНО  96 18 18.8  
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Прилог 4

ТАБЕЛА 4:  ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДА АРТЕСКИХ ЧЕСАМА У ЗАЈЕЧАРУ  - мај 2010. ГОД.

  ПЕРИОД  МАЈ - 2010. ГОДИНЕ

РЕД. НАЗИВ ЧЕСМЕ Тº С ПРОТОК Исправност УЗРОК 
НЕИСПРАВНОСТИ

БРОЈ  ВОДЕ l/s  физичко- бактери-
     хемијска олошка
1 А.ч. „Лувр“ ул. Дубровачка 15.5 0.065 + - -

2 А.ч. Милошевићева,угао Дубровачке и 
З.Радмиловића иза „Интерекса“ 14.7 0.100 + - -

3 А.ч. код кафане „Зеленгора“, угао Х.Вељкова и 
Ђ.Симеоновић 16 0.166 + - -

4 А.ч. код „Говеђе пијаце“, угао Х. Вељкове и 
И.Милутиновић 21.5 0.341 - pH (8,9) -

5 А.ч. код О.Ш. Љ.Р.Нада“, ул. Ђердапска 15 0.100 + - -
6 А.ч. у ул. Бранка Перића 16 0.114 + - -
7 А.ч. код биоскопа „Тимок“ ул. С.Марковића 16 0.066 + - -
8 А.ч. „Маркова“ ул. Кумановска код Библиотеке 14.5 0.028 + - -

9 А.ч. код бензинске пумпе „Југопетрол“, угао 
Кумановске и Тимочке буне 14.5 0.036 + - -

10 А.ч. Тацкова, угао Истарске и Јакшићеве 16 0.069 + - -
11 А.ч. у насељу „Краљевица“ испред зграде Ц2 15.5 0.057 + - -
12 А.ч. код „Златне звезде“, ул. Призренска и К. венац 14 0.040 - мутноћа -
13 А.ч. „Пајићева“(угао С.Марковића и Н.фронта) 13.5 0.024 + - -
14 А.ч. „Два брата“, угао Н. Пашића и Н. Републике 14.2 0.064 + - -

15 А.ч. код „Воћара“ угао Н. Пашића и Светозареве 
(доња чесма) 17.9 0.178 - pH (8,6) -

16 А.ч. код „Воћара“ угао Н. Пашића и Светозареве 16.2 0.032 - pH (8,8) -
17 А.ч. код „Јединства“, ул. Чупићева 16.3 0.127 - pH (8,8) -
18 А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве 14.5 0.230 + - -
19 А.ч. код „Попове плаже“ 16 0.040 + - -
20 А.ч. код улаза у железни.ст., ул. В. Путника 14.5 0.036 - pH (8,9) -

21 А.ч. код комуналног предузећа, угао ул. В. Путника 
и Ђ. Салаја 14.5 0.174 + - -

22 А.ч. код Хотела „Србија ТИС“, ул. Крфска 16.5 0.034 + - -
23 А.ч. Фарма „Видрица“ ул.Вишеградска 14.5 0.137 + - -

24 А.ч. на углу Ц.Армије и Чегарске, код кафане 
„Чесма“ 15 0.300 + - -

25 А.ч.“Недељкова“, угао Вардарске и Новосадске 14 0.349 + - -
26 А.ч. код обданишта „Маслачак“-Кључ III 14.5 0.073 + - -

27 А.ч. на углу Пожаревачке и С. Главаша, код зграде 
А6 14 0.076 + - -

28 А.ч. код О.Ш. „Х.Вељко“ 14.7 0.027 + - -
29 А.ч. код Ф. игралишта „Каблови“ 14 0.032 + - -

30 А.ч. код „Звезданске кривине“, угао Ц. Армије и Д. 
Р. Боби 14 0.057 + - -

31 А.ч. угао улице Б. Цоловића и Ц. Армије 15.5 0.468 + - -

                                                                УКУПАН 
ПРОТОК  3.640 80.65%   

Прилог 5
Табела 5: Количина укупног чврстог отпада као и састав отпада који се одлаже на Градску 

депонију код Халова (мај, јун и јул 2010. год.) 
За месец  МАЈ ЈУН ЈУЛ
Количина укупног чврстог отпада (t) 1760 2466,50 1902,50
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Од тога из домаћинства (t) 961 995 993,30
Структура материјала (у процентима): 

ПАПИР 6% 7% 1%
СТАКЛО 4% 4% 1%
ГУМА 15% 13% 5%
ПЛАСТИКА 10% 13% 14%
МЕТАЛ 1% 1% 1%
АЛУМИНИЈУМ 1% 1% 1%
ГРАЂЕВИНСКИ ОТПАД 10% 10% 15%
ОРГАНСКИ ОТПАД 35% 35% 49%
ОСТАЛО (пепео, шљака) 15% 13% 10%

ИСПРАВКА

У Службеном листу број 15. од 18. августа 2010. 
године, у тексту Правилника о службеним путовањима 
, у члану 1. (страна 1) поткрала се грешка због које се 
извињавамо.

Уместо: „Службено путовање у земљи и иностранству, 
у смислу ове уредбе, јесте путовање на које се запослени 
службеник упућује да, по налогу руководиоца државног 
органа, односно другог овлашћеног лица (у даљем 
тексту: овлашћено лице), изврши службени посао ван 
места рада“, текст члана 1. гласи:

Службено путовање у земљи и иностранству, у 
смислу овог правилника, јесте путовање на које се 
запослени службеник упућује да, по налогу руководиоца 
државног органа, односно другог овлашћеног лица (у 
даљем тексту: овлашћено лице), изврши службени 
посао ван места рада
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