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На основу члана 15. Одлуке о службеним путо-
вањима изабраних, именованих и постављених лица у 
органима града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 16/10) и 
члана 12. ст. 1 Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(„Сл. лист града“ бр. 1/08 и 3/10) Градско веће града 
Зајечара на седници одржаној 10.11.2010. године доно-
си:

О Д Л У К У 
O ПОТРЕБИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

Члан 1. 

Рајко Стевановић и Милан Станковић, помоћни-
ци градоначелника Града Зајечара упућују се као 
представници Града Зајечара у Румунију, град Залау, 
ради присуствовања утакмици трећег кола EHF CUP-a у 
временском периоду од 12.11 – 14.11.2010. године.

Члан 2.

За службени пут користиће се возило марке Опел 
– Антара регистарски број ЗА – 13 – 27 и возило марке 
„JEEP„ COMANDER  регистарски број ZA 13-33, којима ће 
управљати два возача Градске управе Зајечар. 

Члан 3.

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

Одлуку доставити: помоћницима градоначелника и 
архиви.

III бр. 011-59/10
У Зајечару, 10.11.2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

      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 10. 11. 2010 године, донело је  

   
ЗАКЉУЧАК

О УСВАЈАЊУ ИНФОРМАЦИЈЕ О ИЗВРШЕНОМ 
МОНИТОРИНГУ ПАРАМЕТАРА СТАЊА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД 

ЈУЛ-СЕПТЕМБАР 2010. ГОДИНЕ

Усваја се Информација о извршеном мониторингу 
параметара стања животне средине на подручју Зајеча-
ра за период јул-септембар 2010. године и то: аероза-
гађења укључујући и праћење аерополена,  хигијенске 
исправности изворишта подземних вода у сеоским 
насељима, хигијенске исправности вода артеских 
чесама на подручју Зајечара, хигијенске исправности 
површинских вода које се користе за купање и рекреа-
цију и евиденције о прикупљеном чврстом комуналном 
отпаду. 

Информација се упућује Агенцији за заштиту жи-
вотне 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 

животне средине  („Сл.гласник РС“, бр. 135/04, 36/09 
и 36/09 - др. закон), надлежни орган јединице локалне 
самоуправе дужан је да Агенцији за заштиту животне 
средине Републике Србије тромесечно доставља по-
датке добијене праћењем параметара стања животне 
средине на свом подручју.

Наведени подаци достављају се Агенцији за зашти-
ту животне средине у циљу израде Извештаја о стању 
животне средине у Републици Србији који Влада једном 
годишње подноси Народној Скупштини на разматрање 
и усвајање.

Имајући у виду обавезу из наведеног Закона, 
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 три месеца, 
односно за период јул-септембар 2010. године.
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Из свега наведеног, предлаже се Градском већу да 
донесе Закључак као у диспозитиву.
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ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

                      ПРЕДСЕДНИК
                       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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