
ГОДИНА II БРОЈ 20 16. ОКТОБАР 2009.

На основу члана 63. Закона о буџетском 
систему („Службени гласник РС“, број: 54/09), чла-
на 32. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, број: 129/07) и члана 39. став 1. тачка 
2. Статута града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број: 1/08), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 16.10.2009. године, донела 
је

О Д Л У К У

О ЧЕТВРТОМ   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 3; глава 3.01 - Градска управа, врше се 
следеће измене:

1.  Апропријација 29/0, конто 441000  - Отпла-
та домаћих камата, функционална класификација 
130, износ од 20.237.000,00 динара замењује се 
износом од 15.237.000,00 динара;

2. Апропријација 34/0, конто 511000 - На-
ционални инвестициони план, функционална 
класификација 130, износ од 27.000.000,00 динара 
замењује се износом од 24.000.000,00 динара;

3.  Уводи се нова апропријација 35/1, конто 
515000 - Нематеријална имовина, функционална 
класификација 130, у износу од 3.050.000,00 дина-
ра;

4. Апропријација 37/0, конто 541000 - 
Земљиште, функционална класификација 130, 
износ од 3.000.000,00 динара замењује се износом  
2.450.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.03 - Основно образовање, врше се 

следеће измене:
1. Апропријација 41/0, конто 463000 - ОШ 

„Љуба Нешић“, функционална класификација 912, 
износ од 5.531.500,00 динара замењује се износом 
4.531.500,00 динара;

2. Апропријација 42/0, конто 463000 - ОШ 
„Десанка Максимовић“, функционална класифи-
кација 912, износ од 3.829.500,00 динара замењује 
се износом 3.429.500,00 динара;

3. Апропријација 43/0, конто 463000 - ОШ 
„Ђура Јакшић“, функционална класификација 912, 
износ од 5.531.500,00 динара замењује се износом 
5.031.500,00 динара;

4. Апропријација 44/0, конто 463000 - ОШ 
„Хајдук Вељко“, функционална класификација 912, 
износ од 5.531.500,00 динара замењује се износом 
5.231.500,00 динара;

5. Апропријација 47/0, конто 463000 - МОШ 
„Стеван Мокрањац“, функционална класифика-
ција 912, износ од 1.914.750,00 динара замењује 
се износом 1.214.750,00 динара;

6. Апропријација 48/0, конто 463000 - ОШ „Вла-
дислав Петковић Дис“, функционална класифика-
ција 912, износ од 2.978.500,00 динара замењује се 
износом 3.778.500,00 динара;

7. Апропријација 49/0, конто 463000 - ОШ 
„Вук Караџић“, функционална класификација 912, 
износ од 2.127.500,00 динара замењује се износом 
2.157.500,00 динара;

8. Апропријација 50/0, конто 463000 - ОШ „До-
ситеј Обрадовић“, функционална класификација 
912, износ од 1.914.750,00 динара замењује се 
износом 2.414.750,00 динара;

9. Апропријација 51/0, конто 463000 - ОШ 
„Јован Јовановић Змај“, функционална класифи-
кација 912, износ од 3.829.500,00 динара замењује 
се износом 4.429.500,00 динара;

10. Апропријација 52/0, конто 463000 - ОШ 
„Јеремија Илић Јегор“, функционална класифика-
ција 912, износ од 1.489.250,00 динара замењује се 
износом 1.509.250,00 динара;

11. Апропријација 53/0, конто 463000 - ОШ 
„15.мај“, функционална класификација 912, из-
нос од 1.489.250,00 динара замењује се износом 
1.989.250,00 динара;

12. Апропријација 54/0, конто 463000 - Школа 
за децу оштећеног слуха, функционална класифи-
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кација 912, износ од 300.000,00 динара замењује 
се износом 800.000,00 динара;

13. Апропријација 55/0, конто 463000 - Школа 
за децу оштећеног вида, функционална класифи-
кација 912, износ од 350.000,00 динара замењује 
се износом 300.000,00 динара;

 У разделу 3; глава 3.04 - Средње образовање, врше се 
следеће измене:

1. Апропријација 56/0, конто 463000 - Гим-
назија, функционална класификација 920, износ 
од 3.078.000,00 динара замењује се износом 
3.278.000,00 динара;

2. Апропријација 58/0, конто 463000 - Еко-
номска школа, функционална класификација 920, 
износ од 4.536.000,00 динара замењује се износом 
3.836.000,00 динара;

3. Апропријација 59/0, конто 463000 - Техничка 
школа, функционална класификација 920, износ 
од 5.184.000,00 динара замењује се износом 
5.684.000,00 динара;

У разделу 3; уводи се нова глава 3.09/1 - Центар за 
културу града Зајечара:

1. Уводи се нова апропријација 120/1, конто 
411000 - Плате додаци и накнаде запослених, 
функционална класификација 820, извор фи-
нансирања 01-приходи из буџета, у износу  од 
1.488.000,00 динара;

2. Уводи се нова апропријација 120/2,  конто 
412000 - Социјални доприноси  на терет посло-
давца, функционална класификација 820, извор 
финансирања 01-приходи из буџета, у износу од  
247.000,00  динара;

3.  Уводи се нова апропријација  120/3, конто 
413000 - Накнаде у натури, функционална класи-
фикација 820, извор финансирања 01-приходи из 
буџета, у износу од  24.000,00 динара;

4.  Уводи се нова апропријација  120/4, кон-
то 415000 - Накнада трошкова за превоз запос-
лених, функционална класификација 820, извор 
финансирања 01-приходи из буџета, у износу од  
40.000,00 динара;

5.  Уводи се нова апропријација  120/5, конто 
421000 -Стални трошкови, функционална класи-
фикација 820, извор финансирања 01-приходи из 
буџета, у износу од  482.000,00 динара;

6.  Уводи се нова апропријација  120/6, конто 
422000 - Трошкови путовања, функционална кла-
сификација 820, извор финансирања 01-приходи 
из буџета, у износу од 158.000,00 динара;

7.  Уводи се нова апропријација  120/7, конто 
423000 - Услуге по уговору, функционална класи-
фикација 820, извор финансирања 01-приходи из 
буџета, у износу од  1.897.000,00 динара;

8.  Уводи се нова апропријација  120/8, конто 
424000 - Специјализоване услуге, функционална 
класификација 820, извор финансирања 01-при-

ходи из буџета, у износу од  160.000,00 динара;
9.  Уводи се нова апропријација  120/9, конто 

425000 - Текуће поправке и одржавање, функцио-
нална класификација 820, извор финансирања 01-
приходи из буџета, у износу од  95.000,00 динара;

10.  Уводи се нова апропријација  120/10, конто 
426000 - Материјал, функционална класификација 
820, извор финансирања 01-приходи из буџета, у 
износу од  171.000,00 динара;

11.  Уводи се нова апропријација  120/11, конто 
482000 - Порези,обавезне таксе и казне, функцио-
нална класификација 820, извор финансирања 01-
приходи из буџета, у износу од  60.000,00 динара;

12.  Уводи се нова апропријација  120/12, кон-
то 512000 - Машине и опрема, функционална кла-
сификација 820, извор финансирања 01-приходи 
из буџета, у износу од  162.000,00 динара;

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

1. Апропријација  143/0,  конто 463000 - Центар 
за социјални рад, функционална класификација 
090, износ од  10.320.000,00  динара замењује се 
износом од  9.836.000,00 динара;

 У разделу 3; глава 3.13 - ЈП „Дирекција за изградњу“, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 162/0, конто 451000 - Јавна 
расвета, функционална класификација 620, износ 
од 37.000.000,00 динара замењује се износом од 
33.000.000,00 динара;

2. Апропријација 164/0, конто 483000 - Новчане 
казне и пенали по решењу судова, функционална 
класификација 620, износ од 1.000.000,00 динара 
замењује се износом од 1.300.000,00 динара;

3. Апропријација 164/1, конто 511000 - Одржа-
вање пружних прелаза, функционална класифи-
кација 620, износ од 3.000.000,00 динара замењује 
се износом од 6.700.000,00 динара;

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

 1. Апропријација  181/0,  конто 511000 - Oт-
ворени спортски терени и рекреациони објекти, 
функционална класификација 620, износ од  
24.100.000,00  динара замењује се износом од  
16.100.000,00 динара:

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

1. Апропријација  199/0,  конто 425000 - Текуће 
поправке и одржавање, функционална класифика-
ција 160, износ од  16.000.000,00  динара замењује 
се износом од  10.000.000,00 динара:

2. Апропријација  199/1,  конто 511000 - Зграде 
и грађевински објекти, функционална класифика-
ција 160, износ од  30.000.000,00  динара замењује 
се износом од  26.000.000,00 динара:
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У разделу 5 - Средства за остале потребе, врше се 
следеће измене:

1. Апропријација  216/0,  конто 481000 - 
Друштвене организације и удружења грађана, 
функционална класификација 130, износ од  
4.050.000,00  динара замењује се износом од  
3.550.000,00 динара;

2. Апропријација  220/0,  конто 481000 - Биз-
нис инкубатор центар, функционална класифика-
ција 620, износ од  2.000.000,00  динара замењује 
се износом од  1.500.000,00 динара:

3. Апропријација  221/0,  конто 481000 - 
Спортски савез, функционална класификација 
810, износ од  59.000.000,00  динара замењује се 
износом од  79.000.000,00 динара:

Члан 3.

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

I број: 400 - 13   
У Зајечару, 16. 10. 2009. година

               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                            

 ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић  с. р.

На основу члана 32. став 1. тачка 1., а у вези 
члана 66., став 3. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 
129/2007), члана 39. став 1. тачка 1. и члана 120. 
став 5. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ број 1/2008), Скупштина града Зајеча-
ра, на седници одржаној 16.10.2009.године, 
донела је

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.
У члану 6. став 6. Статута града Зајечара („Сл. 

лист града Зајечара“ број 1/2008), реч: „градо-
начелник“ замењује се речима: „Скупштина града 
Зајечара“.

Члан 2.

„Стручна служба за скупштинске послове

Члан 51а

После члана 51 додаје се нови члан 51а,  који 
гласи: _____________________

„Стручне и друге послове за потребе 
Скупштине Града, њених одбора и комисија, 
одборника и одборничких група врши стручна 
служба за скупштинске послове.

Стручном службом за скупштинске послове 
руководи секретар Скупштине Града.

Назив, организација и рад стручне службе 
за скупштинске послове уређују се посебном 
одлуком коју доноси Скупштина, на предлог 
председника Скупштине.“

Члан 3.

У члану 71. став 2. на крају реченице, уместо 
тачке ставља се запета и додају речи: „осим за 
обављање скупштинских послова, за које се, у 
складу са чланом 51а Статута образује посебна 
служба.“ 

Члан 4.

Члан 120. Статута мења се и гласи:
 „Предлог за доношење или промену Статута, 

у  складу са законом, може поднети Градско Веће 
по сопственој иницијативи, или на иницијативу 
најмање 10% бирача Града, трећине одборника и 
градоначелника.

Предлог се подноси у писаном облику, са 
образложењем.

О предлогу из става 1. овог члана Скупштина 
одлучује већином гласова од укупног броја од-
борника.       

По доношењу одлуке из претходног става, Ко-
мисија за статут града Зајечара припрема нацрт 
Статута града Зајечара, односно акта о изменама 
и допунама Статута града Зајечара, ставља нацрт 
на јавну расправу која не може трајати мање од 
10 дана и у року од 7 дана по спровођењу јавне 
расправе утврђује коначан текст нацрта, који дос-
тавља Градском већу на даљу надлежност.      

Приликом утврђивања нацрта Статута, однос-
но акта о изменама и допунама Статута, Комисија 
одлучује већином гласова од укупног броја чла-
нова.

Стручне и административно-техничке пос-
лове за потребе Комисије при изради нацрта 
обавља секретар Скупштине.

Градско веће, на основу нацрта Комисије, 
утврђује предлог Статута, односно акта о измена-
ма и допунама Статута, који доставља Скупштини 
на усвајање.

О предлогу из претходног става Скупштина 
одлучује већином гласова од укупног броја од-
борника.“

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града Зајечара“.
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I бр.011-27
У Зајечару, 16.10.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                             

                       П р е д с е д н и к
                               Иван Јоковић  с.  р.

На основу члана 56. Закона о локалним избо-
рима, („Сл. гласник“, бр. 129/07) и члана 9. Послов-
ника Скупштине града Зајечара (‘’Сл.лист Града 
Зајечара’’, бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на 
основу Извештаја Верификационог одбора о из-
бору одборника, на  седници одржаној 16.10.2009. 
године, донела је

О Д Л У К У

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одборнику Скупштине 
града Зајечара  др Мирку Траиловићу.

 
Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, 
а објавиће се у „Сл. листу града Зајечара“.

I бр. 011-30
У Зајечару, 16.10.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       
     ПРЕДСЕДНИК
     Иван Јоковић с. р.

На основу члана 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98), 
члана 1. Закона о сахрањивању и гробљима („Сл. 
гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85, и 6/89 и „Сл. глсник 
РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005 – др.закон) 
и члана 39. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 16.10. 2009. године, 
донела је

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О САХРАЊИВАЊУ 
И ГРОБЉИМА

Члан 1.

У Одлуци о сахрањивању и гробљима (“Сл. 
лист општина”, бр. 12/79, 9/87, 24/93, 13/95, 13/96, 
13/99, 10/00 и „Службени лист града Зајечара“, бр. 
3/08) члан 21. мења се и гласи:

 „На захтев лица из члана 19. став 1. ове Од-
луке, Градски орган управе надлежан за послове 
комуналне инспекције, издаје решење којим се 
одобрава ископавање посмртних остатака са-
храњеног ради преноса истих на друго гробље.

Уз захтев из претходног става мора се при-
ложити:

- одобрење органа надлежног за послове са-
нитарне инспекције;

- доказ о обезбеђењу места за сахрану на дру-
гом гробљу.

Ископавање посмртних остатака врши 
овлашћено предузеће или предузетник.“

 Члан 2.
 

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

I број 011-29
У Зајечару, 16.10.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                            
                                                                         ПРЕДСЕДНИК 
    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 4. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 
107/05 и 108/05) и члана 39. Статута  града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
16.10.2009. године, донела је

 
О Д Л У К У 

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОДЛУКЕ О 
ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР СА ЗАКОНСКИМ 
ПРОПИСИМА

Члан 1.

У Одлуци о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног  комуналног предузећа „Краљевица“ 
Зајечар  („Сл. лист општина“, бр. 19/00) у члану 1. 
после става 1. додаје се став 2. који гласи:

„Јавно комунално предузеће обавља делат-
ност извожења смећа, сахрањивања и одржа-
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вања гробља, одржавања пијачних места, уређи-
вања, oдржавања и заштите Спомен парк шуме 
„Краљевица“ и осталих јавних зелених површина 
на територији града Зајечара које нису посебном 
одлуком поверене другом субјекту.“

 
 Члан 2.

У члану 8. став 1. после алинеје 16. додаје се 7 
алинеја које гласе:

„02010 - узгој и искоришћавање шума;
02020 - услуге у узгоју и искоришћа вању 

шума;
20101 - производња резане грађе;
20400 - производња амбалаже од дрвета;
20510 - производња осталих произода од 

дрвета  (галантерија);
45110 - земљани радови;
52480 - остала трговина на мало у специјали-

зованим продавницама.“

Члан 3.
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Зајечара“

I број 011-33
У Зајечару, 16.10.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                               

  ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА
        др Душица Михаиловић с. р.

На основу члана 77. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 47/03 и 34/06), а у 
вези члана 220. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09), члана 7. став 1. Закона 
о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/06) и члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
16.10.2009. године, донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о накнади за коришћење гра ђевин-
ског земљишта („Сл. лист општина“, бр. 7/06, 1/07, 
„Сл. лист општине Зајечар“, бр. 3/07 и „Службени 
лист града Зајечара“, бр. 3/08 - др. одлука, „Сл. 

гласник РС“, бр. 37/09 - одлука УС,  „Службени лист 
града Зајечара“, бр. 13/09 и 16/09) у члану 10. до-
даје се нови став 2. који гласи:

„ Накнада из претходног става представља 
месечни износ накнаде.“

Члан 2. 

У члану 13. додаје се нови став 2. који гласи:
„ Накнада из претходног става представља 

месечни износ накнаде.“

Члан 3. 

У члану 21. став 1. тачка на крају реченице 
замењује се зарезом и додају се речи: „ и исказују 
се на годишњем нивоу.“

После става 1. додаје се нови став 2. који гла-
си: 

„Обвезницима накнаде који су започели или 
престали са обављањем делатности у текућој 
години, накнада за коришћење грађевинског 
земљишта утврђује се сразмерно времену у коме 
су обављали или ће обављати делатност за коју су 
регистровани.“

Члан 4. 

Члан 25. мења се и гласи:
„У погледу начина утврђивања, начина и 

рокова плаћања накнаде, застарелости наплате, 
принудне наплате, казнених одредаба, поступка 
по правним лековима и осталог што није посебно 
уређено овом Одлуком, примењује се Закон којим 
се уређује порески поступак и пореска админис-
трација.“

Члан 5. 

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

I број 011 - 32
У Зајечару,16.10. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА  
др Душица Михаиловић с. р.

На основу члана 18. став 3. Закона о јавним 
службама (‘’Сл.гласник РС’’, бр.(„Сл. гласник РС“, 
број 42/91, 71/94, 79/05-др закон, 81/05-испр.
и 83/05-испр.), члана 39 тач.10. Статута града 
Зајечара (‘’Сл.лист града Зајечара’’ бр. 1/08) и члана 
192 Закона о општем управном поступку (‘’Сл.лист 
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СРЈ’’, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној16.10.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
‘’ЗАЈЕЧАР’’ ЗАЈЕЧАР

 
Бора Димитријевић разрешава се дуж ности  

директора Народног музеја  ‘’Зајечар’’ у Зајечару, 
са 18.10.2009.године.

О б р а з л о ж е њ е
 
Скупштина општине Зајечар је на седници 

од 18.октобра 2005. године, поставила Бору 
Димитријевића за директора   Народног музеја  
‘’Зајечар’’ у Зајечару.

С обзиром да му 18. октобра 2009.године 
истиче 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 
код Окружног суда у Зајечару, у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења. Тужба се предаје суду 
непосредно или преко поште.

Решење доставити: именованом, Народном 
музеју  ‘’Зајечар’’ Зајечар и архиви Скупштине 
града Зајечара.

I бр. 02-94
У Зајечару, 16.10.2009.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                            

  ПРЕДСЕДНИК
      Иван Јоковић с. р.

На основу члана 18. Закона о јавним службама 
(„Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др закон, 
81/05-испр.и 83/05-испр.), члана 39. тачка 10. Ста-
тута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, број 
1/08) и члана 192. Закона о општем управном пос-
тупку („Сл. лист СРЈ“ , бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 16.10.2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА 
„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ

Бора Димитријевић, дипломирани архео -
лог из Зајечара, именује се за директора Народног 
музеја „Зајечар“ у Зајечару, почев од 19. 10. 2009. 

године.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 18. Закона о јавним службама и чла-
ном 39. тачка 10. Статута града Зајечара прописа-
но је да директоре установа именује и разрешава 
оснивач. 

Скупштина града Зајечара донела је решење 
о разрешењу Боре Димитријевића дужности 
директора Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару, 
због истека мандата.   

С обзиром на то да је у досадашњем раду по-
казао добре резултате, Градско веће града Зајеча-
ра предложило је  да се за директора Народног 
музеја поново именује Бора Димитријевић.

Бора Димитријевић је рођен 02. 09. 1949.  
године у Зајечару, где је завршио основну школу 
и Гимназију. На Филозофском факултету у Бео-
граду дипломирао је 1973. године, археологију 
средњег века. У току студија, ископавао је на 
Лепенском виру, Власцу и Ариљу, а и у иностран-
ству, са Институтом из Келна ископавао је у Шер-
нау, Герлингену, Унтершмајну, Меншенгладбаху и 
Нојекирхену. Након завршетка студија, запошља-
ва се у Историјском архиву 1976. године, где се до 
2001. године налази на месту директора Архива. 
Од 2001. године именован је за директора Народ-
ног музеја „Зајечар“ у Зајечару. У току свог дугого-
дишњег рада организовао је преко 200 изложби, 
више међународних научних скупова, сакупио 
преко 3000 докумената из живота и рада српских 
државника и значајних људи из нашег краја. Пос-
ледњих неколико година истакао се у афирмацији 
и презентацији археолошког налазишта Felix Ro-
muliana, како домаћој тако и европској културној 
јавности.

Има више објављених стручних радова 
и стручно звање а такође су му издате и две 
књуге:“Одјеци Пашићевог живота“ и „Попис ста-
новништва вароши Зајечара из 1863. године“. Го-
вори француски и енглески, а служи се немачким 
и румунским језиком. Добитник је више признања 
за свој рад у култури. 

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 
код Окружног суда у Зајечару, у року од 30 дана 
од дана пријема решења. Тужба се предаје суду 
непосредно или преко поште. 

Решење доставити именованом, Народном 
музеју „Зајечар“ у Зајечару и архиви Скупштине 
града Зајечара.
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I бр. 02-95
У Зајечару, 16.10.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

     ПРЕДСЕДНИК
    Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 1/08), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 16.10.2009. године,  донeла је 

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ПРОГРАМ РАДА  И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА“ ЗА  2009. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм рада и Финан-
сијски план Установе културе „Центар за културу 
града Зајечара“ за  2009. годину.

II

Ово решење објавити у „Службеном  листу 
града Зајечара“ .

I бр.02-100
У Зајечару, 16.10.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА
 др Душица Михаиловић с. р.

 На основу члана 4. Одлуке о давању у закуп 
грађевинског земљишта  („Сл. лист општина“, бр. 
15/05 и “Службени лист града Зајечара”, бр. 3/08 и 
6/08), Градоначелник града Зајечара, доноси

                                                       
П Л А Н   Л О К А Ц И Ј Е

бр. 1/2009

 давања у закуп на одређено време осталог 
неизграђеног грађевинског земљишта ради из-
градње или постављања две гараже за путничка 
возила                   

 Члан 1.

Овим Планом утврђује се локација давања 

у закуп осталог неизграђеног грађевинског 
земљишта ради изградње или постављања две 
гараже за путничка возила, бруто површине по 
24,75м2, у улици Ђуре Салаја у Зајечару, на кп. бр. 
9340/1 КО Зајечар.

 Члан 2. 

Стручне послове на изради Плана локације 
бр. 1/2009, који се састоји из текстуалног и гра-
фичког дела, обавила је Служба за урбанистичке 
послове Одељења за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар, IV/03 бр. 353 - Сл. од 02. 06. 2009. године. 

 
Члан 3.

Текстуални део Плана садржи:
- локацију и тип објеката ;
- правила постављања објеката; 
- мере заштите животне средине и заштите од 

елементарних непогода;
- опште услове.                                                            
 

Члан 4.

Графички прилог садржи:
- копију плана са уцртаним предвиђеним 

објектима, размере 1:500.

Члан 5.

Овај План локације има важност до 5 година, 
уз могућност продужења истог, односно до реа-
лизације Плана детаљне регулације за предметно 
подручје.

Члан 6. 

О спровођењу овог Плана локације стараће 
се Одељење за урбанизам, грађевинске и кому-
нално стамбене послове Градске управе Зајечар.

Члан 7. 

Овај План ступа на снагу даном доношења и 
објављује се  у „Службеном листу града Зајечара”.

                                                                                         
II број 350 - 16                   
У  Зајечару, 12. 06. 2009. године

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                         Бошко  Ничић с. р.

На основу члана 4. Одлуке о давању у закуп 
грађевинског земљишта  („Сл. лист општина“, бр. 
15/05 и “Службени лист града Зајечара”, бр. 3/08 
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и 6/08),  а у вези члана 222. став 2. Закона о пла-
нирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, бр. 72/09), 
Градоначелник града Зајечара, доноси

                                                         
П Л А Н   Л О К А Ц И Ј Е

бр. 2/2009

давања у закуп на одређено време неиз-
грађеног грађевинског земљишта ради пос-
тављања  гаража за путничка возила

                        
Члан 1.

Овим Планом утврђује се локација давања у 
закуп на одређено време неизграђеног грађевин-
ског земљишта ради постављања гаража за пут-
ничка возила, у блоку између улица Кнегиње Љу-
бице и Светозара Марковића у Зајечару, на кп. бр. 
10266/1 КО Зајечар.

Члан 2. 

Стручне послове на изради Плана локације 
бр. 2/2009, који се састоји из текстуалног и гра-
фичког дела, обавила је Служба за урбанистичке 
послове Одељења за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар, IV/03 бр. 353 - Сл. од 01. 10. 2009. године. 

 
Члан 3.

Текстуални део Плана садржи:
- локацију и тип објеката ;
- правила постављања гаража;
- јавну расвету и напајање електричном енер-

гијом; 

- мере заштите животне средине и заштите од 
елементарних непогода;

- опште услове.                                                            
 

Члан 4.

Графички прилог садржи:
-  ситуациони план са уцртаним предвиђеним 

објектима.
Члан 5.

Овај План локације има важност до 5 година, 
уз могућност продужења истог, односно до реа-
лизације Плана детаљне регулације за предметно 
подручје.

Члан 6. 

 О спровођењу овог Плана локације ста-
раће се Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар.

Члан 7. 

 Овај План ступа на снагу даном доношења 
и објављује се  у „Службеном листу града Зајеча-
ра”.

                                                                                         
II број 350 - 38                     
У  Зајечару, 05. 10. 2009. године

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
 Бошко  Ничић с. р. 

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.
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