
ГОДИНА II БРОЈ 18 8. СЕПТЕМБАР 2009.

На основу члана 63. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 54/09), 
члана 32. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број: 129/07) и чла-
на 39. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број: 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржа-
ној 08. 09. 2009. године, донела је

О Д Л У К У
О ТРЕЋЕМ   ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

 У члану 2. Oдлуке о буџету града Зајеча-
ра за 2009 годину,  укупна примања износ од 
1.188.110.116,00  динара остаје непромењен.

У члану 2. укупни издаци буџета, износ од 
1.188.110.116,00  динара такође се не мења.

Члан 2.

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

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

1. Апропријација 4/0, конто 417000 - Трошко-
ви одборника и одборничких група, функцио-
нална класификација 110, износ од 8.600.000,00 
динара замењује се износом 7.100.000,00 дина-
ра;

2. Апропријација 5/0, конто 481000 - Фи-
на нсирање рада политичких странака, функцио-
нална класификација 110, износ од 863.000,00 
динара замењује се износом  979.000,00 дина-
ра;

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

1. Апропријација 10/0, конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална кла сифика-
ција 110, износ од 1.000.000,00 динара замењује 
се износом  1.250.000,00 динара;

2. Апропријација 12/0, конто 423000 - 

Трошкови промоције града Зајечара, функцио-
нална класификација 110, износ од 3.200.000,00 
динара замењује се износом  2.950.000,00 дина-
ра;

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

1.  Апропријација 19/0, конто 421000 - Стал-
ни трошкови, функционална класификација 
130, износ од 35.000.000,00 динара замењује се 
износом од 37.000.000,00 динара;

2.  Апропријација 21/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
130, износ од 11.061.975,00 динара замењује се 
износом од 12.295.975,00 динара;

3.  Апропријација 34/0, конто 511000 - На-
ци онални инвестициони план, функционална 
класи фикација 130, износ од 29.000.000,00 
динара замењује се износом од 27.000.000,00 
динара;

4.  Апропријација 35/0, конто 512000 - Машине 
и опрема, функционална класификација 130, 
износ од 16.000.000,00  динара замењује се из-
носом од 19.750.000,00 динара;

5. Апропријација 37/0, конто 541000 - 
Зем љиште, функционална  класификација 110, 
износ од 7.000.000,00 динара замењује се изно-
сом  3.000.000,00 динара;

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

1. Апропријација 64/0, конто 421000 - Ста л-
ни трошкови, функционална класификација 
911, износ од 4.000.000,00 динара замењује се 
износом  5.100.000,00 динара;

2. Апропријација 68/0,  конто 425000 - 
Теку ће поправке и одржавања, функционална 
класи фикација 911, износ од  1.100.000,00  ди-
нара замењује се износом од    0,00 динара;

У разделу 3; глава 3.06 - Народни музеј, 
врше се следеће измене:

1. Уводи се нова апропријација 73/1 кон-
то 414000 - Социјална давања запосленима, 
функционална класификација 820, у износу од 
132.738,00 динара;

2. Апропријација 74/0, конто 416000 - На-



2 СТРАНА БРОЈ 18 SLU@BENI LIST 8. СЕПТЕМБАР 2009.

граде запосленима и остали посебни расхо-
ди, функционална класификација 820, износ 
од 250.000,00 динара замењује се износом  
117.262,00 динара;

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

1. Апропријација 84/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 820, износ од 19.206.000,00 дина-
ра замењује се износом  18.506.000,00 динара;

2.   Апропријација 85/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 820, износ од  
3.803.000,00  динара замењује се износом од   
3.503.000,00 динара;

3. Апропријација 90/0, конто 425000 - 
Теку ће поправке и одржавање,функционална 
класи фикација 820, износ од 1.115.000,00 дина-
ра замењује се износом  615.000,00 динара;

4. Апропријација 94/0, конто 512000 - 
Машине и опрема, функционална класифика-
ција 820, износ од 100.000,00 динара замењује 
се износом  600.000,00 динара;

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

1. Апропријација 102/0, конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална класифика-
ција 820, износ од 50.000,00 динара замењује се 
износом 20.000,00 динара;

2. Апропријација 105/0, конто 425000 - 
Те ку ће поправке и одржавања, функционална 
класи фикација 820, износ од  70.000,00  динара 
замењује се износом од  100.000,00 динара;

 
У разделу 3; глава 3.09 - Матична би-

блиотека, врше се следеће измене:

1. Апропријација 109/0, конто 411000 - Плате 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 820, износ од 12.671.000,00 дина-
ра замењује се износом  12.721.000,00 динара;

2.   Апропријација 110/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 820, износ од  
2.276.000,00  динара замењује се износом од   
2.278.000,00 динара;

3.  Апропријација 111/0, конто 414000 - Со-
цијална давања запосленима, функционална 
класификација 820, износ од  161.000,00 динара 
замењује се износом  109.000,00 динара;

У разделу 3;  глава 3. 10  -  СРЦ   „Краље ви-
ца”, врше се следеће измене:

1. Апропријација 130/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 810, износ од 3.000.000,00 дина-

ра замењује се износом  3.200.000,00 динара;
2.   Апропријација 133/0,  конто 512000 - 

Машине и опрема, функционална класифика-
ција 810, износ од  200.000,00  динара замењује 
се износом од 0,00 динара;

У разделу 3; глава 3.11.- Установа за 
дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју, врше се следеће измене:

 1. Апропријација 135/0, конто 411000 - 
Плате додаци и накнаде запослених, функцио-
нална класификација 010, износ од 1.199.440,00 
динара замењује се износом  299.440,00 дина-
ра;

2. Апропријација 136/0,  конто 412000 - 
Социјални доприноси  на терет послодавца, 
функционална класификација 010, износ од  
607.000,00 динара замењује се износом од  
207.000,00 динара;

3. Апропријација 140/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 010, износ од 773.045,00 динара 
замењује се износом од 0,00 динара.

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

1.  Апропријација 171/0, конто 421000 - 
Стални трошкови, функционална класифика-
ција 620, износ од 3.934.000,00 динара замењује 
се износом  4.934.000,00 динара; 

2.  Апропријација 175/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавања, функционална 
класификација 620, износ од 1.100.000,00 дина-
ра замењује се износом 1.900.000,00 динара;

3. Апропријација 181/0, конто 511000 - 
Отворени спортски терени и рекреациони 
објекти, функционална класификација 620, из-
нос од 20.100.000,00 динара замењује се изно-
сом  24.100.000,00 динара;

4. Апропријација 183/0, конто 512000 - 
Машине и опрема, функционална класифика-
ција 620, износ од 1.000.000,00 динара замењује 
се износом  500.000,00 динара;

5. Апропријација 184/0, конто 512000 - 
Административна опрема, функционална кла-
сификација 620, износ од 350.000,00 динара 
замењује се износом  150.000,00 динара;

6. Апропријација 185/0, конто 512000 - 
Опрема за спорт, функционална класификација 
620, износ од 1.000.000,00 динара замењује се 
износом  100.000,00 динара;

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

1.   Апропријација  196/0,  конто 421000 
- Стални трошкови, функционална класифика-
ција 160, износ од  722.000,00  динара замењује 
се износом од  1.222.000,00 динара:
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2.   Апропријација  197/0,  конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
160, износ од  108.000,00  динара замењује се 
износом од  408.000,00 динара:

3. Апропријација  198/0,  конто 424000 
- Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 160, износ од  1.076.000,00  динара 
замењује се износом од  376.000,00 динара:

4.  Апропријација  199/0,  конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 160, износ од  20.000.000,00  
динара замењује се износом од  16.000.000,00 
динара:

5. Апропријација  201/0,  конто 426000 - 
Материјал, функционална класификација 160, 
износ од  221.000,00  динара замењује се изно-
сом од  521.000,00 динара:

6. Апропријација 202/0,  конто 512000 - 
Машине и опрема, функционална класифика-
ција 160, износ од  100.000,00  динара замењује 
се износом од  500.000,00 динара.

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

1. Апропријација  215/1,  конто 465000 - 
Стратешки план за социјалну политику града 
Зајечара, функционална класификација 090, 
износ од  3.247.000,00  динара замењује се из-
носом од  5.070.045,00 динара;

2.  Апропријација  227/0,  конто 472000 - 
Средства за стипендирање студената, функцио-
нална класификација 320, износ од  4.600.000,00  
динара замењује се износом од  5.250.000,00 
динара:

   
Члан 3.

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

I број:  400 -  8    
У Зајечару, 08. 09.  2009.година

               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                            

 ПРЕДСЕДНИК
                                    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 32. тачка 16. Закона о ло-
калној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07) 
и члана 39. тачка 18. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржа-
ној 08. 09. 2009. године, донела је  

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ 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), члан 6. став 3. Одлуке мења 
се и гласи:

„У угоститељским објектима који имају 
баште, терасе и сличне просторе не може се на 
отвореном емитовати музика и изводити забав-
ни програм након 22.00 часа.“ 

Члан 2. 

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

I број  011 - 24
У Зајечару, 08. 09.  2009. године
                                                            

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић  с.р.

На основу члана 20. тачка 22. и члана 
32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, бр 129/2007), члана 
14. тачка 23. и члана 39. тачка 30. Статута Града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 
1/08), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 08.09.2009. године донела је 

О Д Л У К У 

О ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА  
ПРИРОДНИХ ЛЕКОВИТИХ СВОЈСТАВА У 

ГАМЗИГРАДСКОЈ БАЊИ

Члан 1.

Право коришћња природних лековитих 
својстава (у даљем тексту:  природног лекови-
тог фактора) у Гамзиградској бањи (термалне 
воде) поверава се: 

- Специјалној болници за рехабилитацију 
„Гамзиград“ Зајечар, са седиштем у Гамзиград-
ској бањи,
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- другим субјектима који за то испуњавају 
прописане услове (у даљем тексту: корисник ). 

Под другим субјектима, у смислу ове 
Одлуке подразумевају се правна и физичка 
лица која обављају здравствену делатност 
коришћењем  природног лековитог фактора у 
сврху превенције, лечења и  рехабилитације, 
под условима утврђеним прописима о вршењу 
здравствене делатности, односно  друга правна 
или физичка лица ако имају, у зависности од 
садржаја и карактера делатности коју обављају, 
обезбеђен  одговарајући  простор, опрему и 
кадрове, а делатност обављају на  територији 
града Зајечара. 

Члан 2. 

Корисник природног лековитог фактора 
из члана 1. ове Одлуке, право коришђења при-
родног лековитог фактора не може пренети на 
друго правно или физичко лице без сагласнос-
ти Града.

Корисник је дужан  да обезбеди уређаје 
и опрему за заштиту од загађивања и других 
штетних утицаја у коришћењу природног леко-
витог фактора, у складу са законом.

 Члан 3. 

Корисник је дужан  да води  евиденцију бо-
лесничких дана коју је  обавезан  да  доставља 
Одељењу за локалну пореску администра-
цију Градске управе Зајечар, до 5. у месецу за 
претходни месец. 

Члан 4. 

Корисник плаћа накнаду  на име коришћења 
природног лековитог фактора и то:

1)  20 динара по болесничком дану у  
Специјалној болници за рехабилитацију „Гамзи-
град“ Зајечар, у Гамзиградској бањи  и

2)  10,00 динара  по пансиону оствареном 
у објектима других субјеката из члана 1. ове 
Одлуке.

Члан  5.

Механизам задужења утврдиће се поједи-
начним уговором из члана 8. ове Одлуке.

Члан 6.
 
Утврђена висина накнаде примењиваће 

се до одређивања накнаде за коришћење при-
родног лековитог фактора од стране Народне 
Скупштине Републике Србије.

Утврђена накнада из члана 5. ове Одлуке 

усаглашава се за раст трошкова живота на мало 
према индексу раста цена на мало у Републици 
Србији.

На основу количине и цена утрошеног 
природног лековитог фактора задужење за ис-
плату накнаде одредиће се решењем Градске 
управе Зајечар, Одељења за локалну пореску 
администрацију, у складу са законом и овом 
Одлуком.

Члан 7. 

Накнада се плаћа  једном месечно, најкас-
није 15 дана од пријема задужења за претходни 
месец.

Ако корисник доспелу накнаде не плати у 
прописаном року,  принудну наплату вршиће 
Одељење за локалну пореску администрацију, 
у складу са законом.

Трошкови принудне наплате падају на терет 
корисника природног лековитог фактора.

Члан 8.

На основу ове Одлуке, Градоначелник  гра-
да Зајечара и корисник природног лековитог 
фактора закључиће Уговор којим ће ближе 
дефинисати услове, као и међусобна права и 
обавезе уговорних страна.

Уговор из претходног става овог члана 
закључиће се најкасније у року од 30. дана од 
дана ступања на снагу ове Одлуке.

Кориснику који до предвиђеног рока не 
потпише уговор из претходног става,  престаје  
право коришћења природног лековитог факто-
ра из члана 1. ове Одлуке.

Члан 9.

Средства остварена од накнаде за ко-
ришћење природног лековитог фактора приход 
су буџета Града Зајечара, а користиће се за очу-
вање, коришћење и унапређење Гамзиградске 
бање, према Програму који доноси Скупштина 
града Зајечара.

Члан 10.

Послове надзора над применом ове Одлуке 
вршиће Одељење за инспекцијске послове 
Градске управе Зајечар. 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана 
од дана објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“.
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I бр. 011 - 21
У Зајечару 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                         

           ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

     
На основу члана 39. Статута Града Зајечара 

(“Сл. лист Града Зајечара” број 1/08), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 08.09.2009.
године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА НАД ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ И ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 

РЕГИОНАЛНОГ ВОДОСИСТЕМА 
„БОГОВИНА“ БОР

Члан 1.

Град Зајечар преноси оснивачка права над 
Јавним предузећем за изградњу и експлоата-
цију регионалног водосистема “БОГОВИНА” 
Бор саоснивачима овог предузећа, општинама 
Бољевац, Бор, Неготин и Књажевац.

Члан 2.

Даном преузимања оснивачких права од 
стране осталих саоснивача престају права 
саоснивача – Града Зајечара у погледу имено-
вања чланова Управног и Надзорног одбора, 
давања сагласности на именовање и раз-
решење директора и других права из Одлуке 
о заједничком оснивању Јавног предузећа за 
изградњу и експлоатацију регионалног водо-
система “БОГОВИНА” Бор, као и обавеза финан-
сирања поменутог предузећа.

Члан 3.

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

I бр.011-22
У Зајечару, 08.09.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

    П Р Е Д С Е Д Н И К
                     Иван Јоковић

На основу члана 77. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 47/03 и 34/06), 
члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (Сл. гласник РС“ бр. 62/06) и члана 39. 
Статута града Зајечара (Сл. лист града Зајечара 
бр. 1/08), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 08. 09. 2009. године донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о накнади за коришћење  
грађевинског земљишта („Сл. лист општина“ бр. 
7/06 и 1/07, „Сл. лист општине Зајечар“ бр. 3/07 
и „Службени лист града Зајечара“ бр. 3/08, 13/09 
и 16/09) у члану 22. став 4. у тежинској групи 11 
табеле, после делатности: 92120 Изнајмљивање 
и дистрибуција филмова 21,63“ додаје се 
делатност: 31300 Производња изоловане жице 
и каблова 21,63“.

Члан 2.

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

I број 011 – 23
У Зајечару, 08. 09. 2009.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 
број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 08.09. 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА  СТАТУТ 
УСТАНОВЕ  КУЛТУРЕ  „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА  

ЗАЈЕЧАРА“
         

I
                      
Даје се сагласност на Статут Установе култу-

ре „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА“, који 
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је донео Управни одбор Установе на седници од 
31. 08. 2009. године.

II

Решење објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I бр. 021 - 9
У Зајечару,  08. 09.  2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

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

На основу члана 45. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 
57. став 4. Статута града Зајечара (‘’Сл.лист града 
Зајечара, бр.1/08),Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 08.09.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Данило Катић, инж. електротехнике из 
Зајечара, бира се за члана Градског већа Града 
Зајечара.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 45. став 1. Закона о локалној самоу-
прави (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/07) прописано је 
да општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом 
општине и које бира скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.

Према ставу 2. овог члана кандидате за чла-
нове општинског већа предлаже кандидат за 
председника општине, а према ставу 6. број чла-
нова општинског већа које скупштина општине 
бира на предлог председника општине, не може 
бити већи од 11.

Члан 66. став 4. истог Закона прописује 
да се одредбе овог Закона које се односе на 
председника општине примењују и на градо-
начелника, а став 5. да се одредбе овог Закона 
које се односе на општинско веће примењују и 
на градско веће.

Статутом града Зајечара утврђено је да 
Скупштина, на предлог градоначелника бира 
11 чланова. С обзиром да је на конститутивној 
седници изабрано 5 чланова, а на 2. седници 

Скупштине града Зајечара од 2. јула 2008. године 
још 4 члана, градоначелник је поднео предлог  
за још 2 кандидата за чланове градског већа.

Данило Катић, рођен је 26. маја 1951. године 
у Николичеву.

По струци је инжењер електротехнике. Ра-
дио је у Индустрији млечних производа Зајечар, 
а од 2001. године је на радном месту помоћника 
директора у СРЦ ‘’Краљевица’’ Зајечар.

Скупштина Града Зајечара разматрала је 
овај предлог и већином од укупног броја одбор-
ника, на начин утврђен Пословником, одлучила 
као у диспозитиву.

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

Решење доставити именованом и архиви 
Скупштине  града.

I број 02-81
У Зајечару, 08.09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

          ПРЕДСЕДНИК                                                            
                                           Иван Јоковић с. р.

На основу члана 45. Закона о локалној са-
моуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и члана 
57. став 4. Статута града Зајечара (‘’Сл.лист града 
Зајечара, бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 08.09.2009. године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Ненад Атанасијевић, дипл. инг. агроно-
мије из Зајечара, бира се за члана Градског већа 
Града Зајечара.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 45. став 1. Закона о локалној самоу-
прави (‘’Сл. гласник РС’’, бр. 129/07) прописано је 
да општинско веће чине председник општине, 
заменик председника општине, као и чланови 
општинског већа чији је број утврђен статутом 
општине и које бира скупштина општине, на 
период од четири године, тајним гласањем, 
већином од укупног броја одборника.

Према ставу 2. овог члана кандидате за чла-
нове општинског већа предлаже кандидат за 
председника општине, а према ставу 6. број чла-
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нова општинског већа које скупштина општине 
бира на предлог председника општине, не може 
бити већи од 11.

Члан 66. став 4. истог Закона прописује 
да се одредбе овог Закона које се односе на 
председника општине примењују и на градо-
начелника, а став 5. да се одредбе овог Закона 
које се односе на општинско веће примењују и 
на градско веће.

Статутом града Зајечара утврђено је да 
Скупштина, на предлог градоначелника бира 
11 чланова. С обзиром да је на конститутивној 
седници изабрано 5 чланова, а на 2. седници 
Скупштине града Зајечара од 2. јула 2008. године 
још 4 члана, градоначелник је поднео предлог  
за још 2 кандидата за чланове градског већа.

Ненад Атанасијевић рођен је 21. септембра 
1970. године у Зајечару. Хемијско-технолошку 
школу завршио је у Нишу, а потом и Агро-
номски факултет у Чачку. Радио је у ЗЗ „Нова 
бразда“ Зајечар, пољопривредној апотеци 
„Гропромет-продукт“ Зајечар, а тренутно ради 
у фирми  „Pioneer semena Holding GMBH“ Нови 
Сад. Служи се енглеским језиком и познаје рад 
на рачунару.

Скупштина Града Зајечара разматрала је 
овај предлог и већином од укупног броја одбор-
ника, на начин утврђен Пословником, одлучила 
као у диспозитиву.

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

Решење доставити именованом и архиви 
Скупштине  града.

I број 02-82
У Зајечару, 08.09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

           ПРЕДСЕДНИК                                                           
                                            Иван Јоковић с. р.

На основу члана 53. став 2. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“,бр.1/08) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 08.09.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА  ШКОЛЕ ЗА ОСНОВНО И 
СРЕДЊЕ  ОБРАЗОВАЊЕ  ‘’ ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ’’

У ЗАЈЕЧАРУ

I

Разрешава се  Душанка  Рошевић  дуж нос-
ти члана  Школског одбора Школе за основно 
и средње образовање ‘’Јелена Мајсторовић’’ у 
Зајечару.

 
II

Именује се   Емила Бадивук у Школски од-
бор Школе за основно и средње образовање 
‘’Јелена Мајсторовић’’ у Зајечару, као представ-
ник запослених.

III

Решење  доставити именованима, Школи за 
основно и средње образовање ‘’Јелена Мајсто-
ровић’’ у Зајечару и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I бр. 02 - 74
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 12. Одлуке о оснивању 
Фондације за подстицање рађања деце („Сл. 
лист општина“, број 18/98) и члана 39. став 
1.тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. града 
Зајечара“,бр. 1/08) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 08.09.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У  УПРАВНОМ ОДБОРУ 
ФОНДАЦИЈЕ  ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ

I

Разрешава се Александар Костов дужности 
члана Управног одбора Фондације за подсти-
цање рађања деце именују се:

 
II

Именује се Ана Петковић у Управни одбор 
Фондације за подстицање рађања деце , као 
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представник Скупштине града Зајечара.

III

Решење доставити именованима, Одељењу 
за привреду и друштвене делатности и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02 - 79
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с.р.

На основу члана 53. став 2. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“,бр.1/08) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 08.09.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ХАЈДУК ВЕЉКО“ У 
ЗАЈЕЧАРУ

I

Разрешава се Драгомир Манчић,  дужнос-
ти члана Школског одбора Основне школе 
„Хајдук Вељко“ у Зајечару.

II

Именује се др Дарко Вугделија за чла-
на Школског одбора Основне школе  „Хајдук 
Вељко“ у Зајечару, као представник родитеља.

III

Решење доставити именованима, Основ-
ној школи „Хајдук Вељко“ у Зајечару,  и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр. 02 - 72
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с.р.

На основу члана 53. став 2. Закона о ос-
новама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, број 62/03, 64/03, 58/04, 
62/04, 79/05, 81/05, 83/05 и 101/05) и члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“,бр.1/08) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 08.09.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ  У ЗАЈЕЧАРУ

I

Разрешава се Миодраг Арсић, дужнос-
ти члана Школског одбора Техничке школе у 
Зајечару.

II

Именује се Ана Матејевић за члана Школ-
ског одбора Техничке школе у Зајечару, као 
представник локалне самоуправе

 
III

Решење доставити именованима, Tехничкој 
школи у Зајечару и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I бр. 02 - 73
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. тачка 9. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“ број 
1/08) Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 08. 09. 2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ 

ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗА 
РАДНУ 2009/2010. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на предшколски програм 

Предшколске установе „Ђулићи“ у Зајечару, за 
радну 2009/2010. годину

II
Ово решење објавити у „Службеном листу 
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града Зајечара“.

I Бр. 021 - 10
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Председник
Иван Јоковић, с. р.

  

На основу члана 39. тачка 9. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“ број 
1/08) Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 08. 09. 2009. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА 
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗА РАДНУ 

2009/2010. ГОДИНУ

I

Даје се сагласнот на програм рада 
Предшколске установе „Ђулићи“ у Зајечару, за 
радну 2009/2010. годину.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“.

I Број 021 - 11
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 79. тачка 1. Закона о локал-
ној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07) 
и члана 39. тачка 7. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржа-
ној 08.09.2009. године,  донела је

 
З А К Љ У Ч А К

Скупштина града Зајечара подноси ини-
цијативу за усаглашавање Закона о заштити 
и одрживом коришћењу рибљег фонда („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/09) са Законом о водама („Сл. 

гласник РС“, бр. 46/91 и 54/96) и Правилником 
о начину одређивања и одржавања зона са-
нитарне заштите изворишта водоснабдевања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 92/08), како би се у циљу 
заштите акумулација за водоснабдевање омо-
гућило успостављање зона санитарне заштите. 

О б р а з л о ж е њ е:

Ступањем на снагу Правилника о начину 
одређивања и одржавања зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања који је 
донет на основу Закона о водама, прописано 
је да зона I непосредне санитарне заштите 
акумулације за водоснабдевање обухвата целу 
акумулацију и приобално подручје ширине 10 
метара у хоризонталној пројекцији од нивоа 
воде, као и надземне притоке и подручје са 
обе стране притоке ширине најмање 10 метара, 
са ограниченим приступом других лица и то у 
оправданим случајевима, осим за лице запос-
лено у водоводном предузећу. 

Закон о заштити и одрживом коришћењу 
рибљег фонда не прави разлику између рибо-
ловних вода и акумулација које служе за јавно 
водоснабдевање, чиме директно онемогућава 
успостављање зона санитарне заштите како је 
то дефинисано Законом о водама и поменутим 
Правилником.

Овај закључак, на предлог Комисије за 
заштиту и унапређивање животне средине, 
доноси се у циљу заштите Акумулације за во-
доснабдевање „Грлиште“ која водом за пиће 
снабдева Град Зајечар и седамнаест сеоских 
насеља на подручју Зајечара. Извештај о стању 
Акумулације „Грлиште“ и предлог мера за њену 
заштиту, сачињен на основу анализа и стручног 
мишљења Завода за јавно здравље „Тимок“ 
Зајечар и Јавног комуналног предузећа „Во-
довод“ Зајечар, Комисија за заштиту животне 
средине и одборници Скупштине Града Зајечара 
разматрају сваке године на седници Скупштине 
Града.

Закључак доставити: Министарству жи-
вотне средине и просторног планирања, Ми-
нистарству пољопривреде, шумарства и водо-
привреде, Министарству здравља Републике 
Србије и архиви Скупштине града Зајечара.

Овај Закључак објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“.

I бр. 02 - 80
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                            ПРЕДСЕДНИК 
                            Иван Јоковић с.р.
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На основу члана 168. Устава Републике Ср-
бије („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 98/06) и 
члана 105. Статута града Зајечара („Сл. лист гра-
да Зајечара“ број 1/08), а у вези члана 95. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник Републике 
Србије“ број 129/07), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 08. 09. 2009. 2009. године, 
донела је

З А К Љ У Ч А К
Скупштина града Зајечара подноси предлог 

Уставном суду Републике Србије за покретање 
поступка за оцену законитости Одлуке о измени 
Меморандума о буџету и економској и фискал-
ној  политици за 2009. годину са пројекцијама за 
2010. и 2011.годину .

О б р а з л о ж е њ е

Меморандумом о буџету и економској 
и фискалној политици за 2009. годину са 
про јекцијама за 2010. и 2011. годину („Сл. глас-
ник РС“ бр. 113/08), предвиђен је годишњи 
износ укупног ненаменског трансфера, који се 
распоређује јединицама локалне самоуправе, 
а што је у складу са чланом 37. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе. Укупан  износ 
ненаменског  тансфера утврђен је у висини од 
40,7 млрд. динара. 

Утврђивање висине општег трансфера по 
појединим јединицама локалне самоуправе 
врши се на бази јединствених критеријума и 
то чланом 42. Закона о финансирању локалне 
самоуправе. Критеријуми на основу којих се 
одређује висина су: 65% од укупног износа 
средстава  опредељених за општи трансфер 
дели се  према броју становника, 19,3% се дели 
према површини територије, 4,56% дели се 
према броју одељења у основном образовању, 
1,14% се дели према броју одељења у средњем 
образовању, 0,5% дели се према броју објеката 
у средњем образовању, 6,0% дели се према 
броју деце обухваћене непосредном дечијом 
заштитом, 1,5% се дели према броју објеката у 
дечијој заштити. 

Трансферна средства предвиђена у Мемо-
рандуму о буџету и економској и фискалној по-
литици за 2009.годину са пројекцијама за 2010 и 
2011.годину,  Влада је  својом одлуком  (Сл.глас-
ник РС 49/09 ) изменила  у одељку II, Фискални 
оквир за период од 2009. до 2011.године, тачка 
2.3 Локална самоуправа и смањила трансферна 
средства.

Такође је дошло и до измене Закона о буџету 
РС за 2009. годину  ( Сл.гласник РС 31/09) , где је 
умањен годишњи износ укупног ненаменског 
трансфера из буџета РС јединицама локалне 
самоуправе за 15,0 млрд. динара.

Умањење ненаменског трансфера по по је -
диним јединицама локалне самоуправе извр-
шено је полазећи од обима буџета  исказаног 
по становнику  јединице локалне самоуправе.  
На основу тога се дошло до умањења укупног 
износа ненаменског  трансфера за 15,0 млрд.
динара и он сада износи 25,7 млрд.динара.

Сматрамо да је начин на који је дошло 
до смањења укупног износа ненаменског 
трансфера из буџета РС у супротности са За-
коном о финансирању локалне самоуправе  и 
критеријумима на основу којих се одређује ви-
сина трансфера из члана 42., па је на тај начин 
дошло до значајног смањења средстава и до 
немогућности нормалног функционисања ло-
калних самоуправа и извршавања редовних 
обавеза, па предлажемо да Уставни суд Репу-
блике Србије донесе решење којим се пок-
реће поступак за оцену законитости, те даље 
у спроведеном поступку утврди да побијана 
одлука није у сагласности  са  законом. 

I број 400 - 11
У Зајечару, 08. 09. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
          

                ПРЕДСЕДНИК
                                   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о 
градском већу града Зајечара („Сл. лист града“ 
бр. 1/08) и члана 19. Пословника Градског већа 
града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 1/08) Град-
ско веће града Зајечара на седници одржаној 
дана 28.05.2009. године донело је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

СВИЊСКОГ И ПТИЧИЈЕГ ГРИПА 
I

Образује се радна група за борбу против 
свињског и птичијег грипа у следећем саставу:

- др Срећко Николић, руководилац радне 
групе, заменик градоначелника града Зајечара 
и

чланови:
- др Предраг Марушић, епидемиолог, За-

вода за јавно здрљавље „Тимок“ Зајечар
- др Душица Михаиловић, епидемиолог, 

Здраствени центар
- др Ненад Ристовић, инфектолог, 
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Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Одговорни уредник: Вуксан Церовић. Адреса: 
Зајечар, Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 - 662. E-mail: ozajecar@verat.net.

Здраствени центар
-др Слађана Јоковић Крстић, лекар опште 

медицине, помоћник градоначелника града 
Зајечара

- Владимир Виденовић, дипл ветеринар, 
члан Градског већа Града Зајечара

-др Весна Савић, епидемиолог, начелник 
Одељења санитарне инспекције Зајечар, 

- Мерсељ Нуријевић, дипломирани прав-
ник, Центар за социјални рад „Зајечар“

- др Градислав Ђорђевић, специјалиста 
ургентне медицине, Црвени крст Зајечар

II

Задатак радне групе је да прати стање 
и предлаже мере уколико дође до појаве  
епидемије грипа на територији Града Зајечара.

III

Мандат радне групе траје све док постоји 

потреба за предузимањем здраствене заштите, 
односно до окончања епидемије грипа. 

IV  

Радна група одлучује и ради на седницама и 
о томе обавештава органе града и информише 
јавност о стању епидемије грипа.

V

Решење објавити у Службеном листу града 
Зајечара.

Решење доставити члановима радне групе 
и архиви.

III бр. 02-50/09
У Зајечару, 28.05.2009. године
       

   ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић с. р.
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