
ГОДИНА II БРОЈ 22 18. ДЕЦЕМБАР 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 18.12.2009. године, донела је

О Д Л У К У

О ПЕТОМ 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 4. План прихода буџета града 
Зајечара, врше се следеће измене:

-  Облик прихода 711146 – Порез на приход 
од пољопривреде, износ од 1.931.000,00 динара, 
замењује се износом од 2.231.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 711148 – По-
рез на приходе од непокретности на основу 
решења пореског органа, у износу од 15.000,00 
динара;

-  Облик прихода 711181 – Самодопринос 
према зарадама запослених, износ од  12.000,00 
динара, замењује се износом од  13.000,00 дина-
ра;  

-  Облик прихода 711184 – Самодопринос из 
прихода лица која се баве самосталном делат-
ношћу, износ од 48.000,00 динара, замењује се 
износом од 47.000,00 динара;

- Облик прихода 711191 – Порез на оста-
ле приходе, износ од 52.462.000,00 динара, 
замењује се износом од   51.512.000,00 динара;

- Облик прихода 711192 – Порез на 
непријављен приход утврђен унакрсном 

проценом, износ од  15.000,00  динара, замењује 
се износом од  0,00  динара;

- Облик прихода 711193 – Порез на при-
ходе спортиста и спортских стручњака, износ 
од 607.000,00 динара, замењује се износом од 
1.257.000,00 динара;

- Облик прихода 713421 – Порез на пренос 
апсолутних права на непокретности, износ од 
19.559.000,00 динара, замењује се износом од 
19.558.000,00 динара;

- Облик прихода 713422 – Порез на пренос 
апсолутних права на акцијама и другим хар-
тијама од вредности, износ од 500,00 динара, 
замењује се износом од 1.500,00 динара;

- Облик прихода 714543 – Накнада за 
промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта, износ од  186.000,00 динара, 
замењује се износом од 336.000,00 динара;

-  Облик прихода 714514 – Годишња накна-
да за моторна возила,  износ од  8.879.000,00  
динара замењује се износом од  8.729.000,00 
динара;

- Облик прихода 741141 – Приходи од буџета 
града од камата на средства консолидованог 
рачуна,  износ од  450.000,00  динара замењује 
се износом од  850.000,00 динара;

- Облик прихода 741534 – Накнада за ко-
ришћење грађевинског земљишта, износ од 
153.937.000,00 динара замењује се износом од 
152.287.000,00 динара;

- Уводи се нови облик прихода 742142 
–Приходи од давања у закуп, односно на ко-
ришћење непокретности градова, у износу од  
19.250.000,00 динара;

- Облик прихода 742152 – Приходи од да-
вања у закуп, односно на коришћење непок-
ретности општина, износ од 19.270.000,00 дина-
ра замењује се износом од 20.000,00 динара;

-  Облик прихода  742241 – Градске админис-
тративне таксе, износ од  1.619.000,00  динара 
замењује се износом од  6.519.000,00  динара;

-   Облик прихода  742251 – Општинске 
административне таксе, износ од  5.000.000,00  
динара замењује се износом од  100.000,00  ди-
нара;

 -  Облик прихода  742341 – Приходи који 
својом делатношћу остваре органи и органи-
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зације градова, износ од  200.000,00  динара 
замењује се износом од  300.000,00  динара;

-  Облик прихода  742351 – Приходи који 
својом делатношћу остваре органи и органи-
зације општина, износ од  234.000,00  динара 
замењује се износом од  134.000,00  динара;

- Уводи се нови облик прихода  743341 
– Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку градова, у износу од 
750.000,00  динара;

-  Уводи се нови облик прихода  743343 –   
Новчане казне за прекршаје које изриче град-
ски орган, у износу од 540.000,00  динара;

-  Облик прихода  743351 – Приходи од 
новчаних казни изречених у прекршајном пос-
тупку, износ од  805.000,00  динара замењује се 
износом од  55.000,00  динара;

- Облик прихода  743353 – Приходи од ман-
датних казни и казни изречених у управном 
поступку, износ од  540.000,00  динара замењује 
се износом од  0,00  динара;

- Облик прихода  745151 – Остали приходи 
у корист нивоа општина, износ од  600.000,00  
динара замењује се износом од  350.000,00  ди-
нара;

- Облик прихода  745141 – Остали приходи 
у корист нивоа градова, износ од  1.000.000,00  
динара замењује се износом од  2.500.000,00  
динара;

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

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

1. Апропријација 1/0, конто 411000 - Плате, 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 110, износ од 4.625.000,00 дина-
ра замењује се износом од 4.225.000,00 динара;

2. Апропријација 2/0, конто 412000 - Со-
цијални доприноси на терет послодавца, 
функционална класификација 110, износ од 
828.000,00 динара замењује се износом од 
778.000,00 динара;

У разделу 2 - Градоначелник, заменик и по-
моћници, врше се следеће измене:

1. Апропријација 7/0, конто 411000 - Плате, 
додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 110, износ од 13.936.000,00 
динара замењује се износом од 13.736.000,00 
динара;

2. Апропријација 10/0, конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална класифика-
ција 110, износ од 1.250.000,00 динара замењује 
се износом од 1.550.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.01 - Градска управа, 

врше се следеће измене: 
         
1. Апропријација 14/0, конто 411000 - Плате, 

додаци и накнаде запослених, функционална 
класификација 130, износ од 110.125.000,00 
динара замењује се износом од 109.372.000,00 
динара;

2. Апропријација 15/0, конто 412000 - 
Социјални доприноси на терет послодавца, 
функционална класификација 130, износ од 
19.893.000,00 динара замењује се износом од 
19.693.000,00 динара;

3.Апропријација 17/0, конто 415000 - Нак-
наде трошкова за запослене, функционална 
класификација 130, износ од 1.500.000,00 дина-
ра замењује се износом од 1.610.000,00 динара;

4. Aпропријација 19/0, конто 421000 – Стал-
ни трошкови, функционална класификација 
130, износ од 38.250.000,00 динара, замењује се 
износом од 38.506.440,00 динара

5. Апропријација 21/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
130, износ од 12.295.975,00 динара замењује се 
износом од 13.295.975,00 динара;

6. Апропријација 23/0, конто 424000 - 
Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 130, износ од 4.000.000,00 динара 
замењује се износом  4.200.000,00 динара;

7. Апропријација 25/0, конто 425000 - Текуће 
поправке и одржавање зграда, функционална 
класификација 130, износ од 3.000.000,00 дина-
ра замењује се износом  3.200.000,00 динара;

8. Апропријација 30/0, конто 465000 - Остале 
донације, дотације и трансфери, функционална 
класификација 130, износ од 100.000,00 динара 
замењује се износом  0,00 динара;

9. Апропријација 33/0, конто 483000 - 
Новчане казне и пенали по решењу судова, 
функционална класификација 130, износ од 
8.812.485,27 динара замењује се износом  
11.362.485,27 динара;

10. Уводи се нова апропријација 33/1, 
конто 489000 - Расходи који се финансирају из 
средстава НИП-а, функционална класификација 
130,  у износу  од 11.143.000,00 динара;

11. Апропријација 34/0, конто 511000 - На-
ционални инвестициони план функционална 
класификација 130, износ од 22.800.000,00 ди-
нара замењује се износом  0,00 динара;

12. Апропријација 37/0, конто 541000 - 
Земљиште, функционална класификација 130, 
износ од 2.450.000,00 динара замењује се изно-
сом  1.450.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.03 - Основно образо-
вање, врше се следеће измене:

1.Апропријација 44/0, конто 463000 – ОШ 
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„Хајдук Вељко“, функционална класификација 
912, износ од 5.336.500,00 динара замењује се 
износом од 5.436.500,00 динара;

2.Апропријација 45/0, конто 463000 – ОШ 
„Љубица Радосављевић Нада“, функционална 
класификација 912, износ од 4.885.000,00 дина-
ра замењује се износом од 5.035.000,00 динара;

3. Апропријација 46/0, конто 463000 - ОШ 
„Јелена Мајсторовић“, функционална класи-
фикација 912, износ од 2.127.500,00 динара 
замењује се износом 2.627.500,00 динара;

4. Апропријација 51/0, конто 463000 - ОШ 
„Јован Јовановић Змај“, функционална класи-
фикација 912, износ од 4.429.500,00 динара 
замењује се износом 4.529.500,00 динара;

5. Апропријација 54/0, конто 463000 - Шко-
ла за децу оштећеног слуха, функционална 
класификација 912, износ од 800.000,00 динара 
замењује се износом 500.000,00 динара;

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

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

1. Апропријација 78/0, конто 424000 - 
Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 820, износ од 2.300.000,00 динара 
замењује се износом од 2.500.000,00 динара;

2. Апропријација 80/0, конто 426000 - 
Материјал, функционална класификација 820, 
износ од 300.000,00 динара замењује се изно-
сом од 100.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.07 - Регионално по-
зориште Тимочке крајине „Зоран Радмило-
вић“, врше се следеће измене:

1. Уводи се нова апропријација 85/1, кон-
то 414000 - Социјална давања запосленима, 
функционална класификација 820, у износу од 
200,000,00 динара;

2. Апропријација 87/0, конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална класифика-
ција 820, износ од 600.000,00 динара замењује 
се износом од 400.000,00 динара;

3. Апропријација 88/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
820, износ од 3.000.000,00 динара замењује се 
износом од 3.400.000,00 динара;

 4. Апропријација 89/0, конто 424000 - 
Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 820, износ од 520.000,00 динара 
замењује се износом од 620.000,00 динара;

5. Апропријација 90/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 

класификација 820, износ од 615.000,00 динара 
замењује се износом од 215.000,00 динара;

6. Апропријација 94/0, конто 512000 - 
Машине и опрема, функционална класифика-
ција 820, износ од 600.000,00 динара замењује 
се износом од 500.000,00 динара;

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

1. Апропријација 99/0, конто 415000 - Нак-
наде трошкова за запослене, функционална 
класификација 820, износ од 50.000,00 динара 
замењује се износом од 10.000,00 динара;

2. Апропријација 108/0, конто 512000 - 
Машине и опрема, функционална класифика-
ција 820, износ од 0,00 динара замењује се из-
носом од 40.000,00 динара;

У разделу 3; глава 3.09 - Матична би-
блиотека, врше се следеће измене:

1. Апропријација 111/0, конто 414000 - Со-
цијална давања запосленима, функционална 
класификација 820, износ од 109.000,00 динара 
замењује се износом од 9.000,00 динара;

2. Апропријација 112/0, конто 416000 - На-
граде запосленима и остали посебни расходи, 
функционална класификација 820, износ од 
400.000,00 динара замењује се износом од 0,00 
динара;

3. Апропријација 115/0, конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
820, износ од 317.000,00 динара замењује се 
износом од 517.000,00 динара;

4. Апропријација 116/0, конто 424000 - 
Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 820, износ од 1.300.000,00 динара 
замењује се износом од 1.400.000,00 динара;

5. Апропријација 117/0, конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 820, износ од 700.000,00 динара 
замењује се износом од 800.000,00 динара;

6. Апропријација 118/0, конто 426000 - 
Материјал, функционална класификација 820, 
износ од 130.000,00 динара замењује се изно-
сом од 230.000,00 динара;

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

1. Апропријација 124/0, конто 414000 - Со-
цијална давања запосленима, функционална 
класификација 810, износ од 320.000,00 динара 
замењује се износом од 291.687,00 динара;

2. Апропријација 129/0, конто 424000 - 
Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 810, износ од 475.000,00 динара 
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замењује се износом од 252.453,00 динара;
3. Апропријација 130/0, конто 425000 - 

Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 810, износ од 3.200.000,00 дина-
ра замењује се износом од 3.450.860,00 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 запосленима, функционална 
класификација 010, износ од 299.440,00 динара 
замењује се износом 0,00 динара;

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

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

1. Апропријација 158/1, конто 511000 - 
Одржавање водоводне и канализационе инста-
лације, функционална класификација 620, износ 
од 4.000.000,00 динара замењује се износом од 
7.700.000,00 динара;

2. Апропријација 164/1, конто 511000 - 
Одржавање пружних прелаза, функционална 
класификација 620, износ од 6.700.000,00 дина-
ра замењује се износом од 3.000.000,00 динара;

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

1. Апропријација  171/0,  конто 421000 - 
Стални трошкови, функционална класификација 
620, износ од  4.934.000,00  динара замењује се 
износом од  4.734.000,00 динара;

2. Апропријација  174/0,  конто 424000 
- Специјализоване услуге, функционална кла-
сификација 620, износ од  4.000.000,00  динара 
замењује се износом од  3.900.000,00 динара;

3. Апропријација  175/0,  конто 425000 - 
Текуће поправке и одржавање, функционална 
класификација 620, износ од  1.900.000,00  ди-
нара замењује се износом од  1.600.000,00 ди-
нара;

4. Апропријација  177/0,  конто 441000 - От-
плата домаћих камата, функционална класифи-
кација 620, износ од  50.000,00  динара замењује 
се износом од  0,00 динара;

5. Апропријација  179/0,  конто 482000 - 
Порези, обавезне таксе и казне, функционална 
класификација 620, износ од  100.000,00  динара 
замењује се износом од  150.000,00 динара;

6. Апропријација  180/0,  конто 511000 

- Зграде и грађевински објекти, функционал-
на класификација 620, износ од  0,00  динара 
замењује се износом од  100.000,00 динара;

7. Апропријација  181/0,  конто 511000 - От-
ворени спортски терени и рекреациони објекти, 
функционална класификација 620, износ од  
16.100.000,00  динара замењује се износом од  
16.750.723,20 динара;

8. Апропријација  184/0,  конто 512000 - 
Административна опрема, функционална кла-
сификација 620, износ од  150.000,00  динара 
замењује се износом од  50.000,00 динара;

9. Апропријација  185/0,  конто 512000 - 
Опрема за спорт, функционална класификација 
620, износ од  100.000,00  динара замењује се 
износом од  49.276,80 динара;

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

1. Апропријација  187/1,  конто 414000 - 
Социјална давања запосленима, функционална 
класификација 473, износ од  100.000,00  динара 
замењује се износом од  200.000,00 динара;

2. Апропријација  189/0,  конто 422000 - 
Трошкови путовања, функционална класифика-
ција 473, износ од  300.000,00  динара замењује 
се износом од  400.000,00 динара;

3. Апропријација  190/0,  конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
473, износ од  12.800.000,00  динара замењује се 
износом од  12.600.000,00 динара;

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

1. Апропријација  196/0,  конто 421000 - 
Стални трошкови, функционална класификација 
160, износ од  1.222.000,00  динара замењује се 
износом од  2.022.000,00 динара;

2. Апропријација  197/0,  конто 423000 - Ус-
луге по уговору, функционална класификација 
160, износ од  408.000,00  динара замењује се 
износом од  608.000,00 динара;

3.Апропријација  199/1,  конто 511000 - 
Зграде и грађевински објекти, функционална 
класификација 620, износ од  26.000.000,00  
динара замењује се износом од  25.000.000,00 
динара;

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

1. Апропријација 203/0, конто 499000 
– Текућа буџетска резерва, функционална кла-
сификација 110, износ од 178.314,73 динара 
замењује се износом од 10.178.314,73 динара.
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Члан 3.

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

I број: 400- 17/09  
У Зајечару, 18.12. 2009.година

               СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

   ПРЕДСЕДНИК                                                                   
                         Иван Јоковић с. р.

 На основу члана 43.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009), 
члана 32.   Закона о локалној самоуправи („Службени гасник РС“, број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 
2. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 1/08). Скупштина града Зајечара је 
на седници од 18.12.2009. године, донела 

О Д Л У К У

О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  ЗА 2010. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одлуком о буџету града Зајечара за 2010. годину утврђују се примања и издаци буџета града 
Зајечара за 2010. годину (у даљем тексту Одлука), примања и издаци по основу продаје, односно 
набавке финансијске имовине и датих кредита и отплата дуга у следећим износима и то:

ОПИС ШИФРА ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ ПЛАН

1 2 3
А. ПРИМАЊА БУЏЕТА
I УКУПНА ПРИМАЊА 7+8+9 1.130.953.280,00
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 1.129.953.280,00
1. Порески приходи 71 612.233.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добити 711 388.863.000,00

1.2. Порез на фонд зарада 712 400.000,00
1.3. Порез на имовину 713 88.660.000,00
1.4. Порез на добра и услуге (ПДБ и акцизе) 714 41.810.000,00
1.5. Порез на међународну трговину и 
трансакције (царине) 715 -

1.6. Остали приходи 716 92.500.000,00
1.7. Социјални доприноси 72 -
2. Непорески приходи, од чега 74 300.078.546,00
 - наплаћене камате 7411 1.100.000,00
 - приходи од игара на срећу 7422 22.336.000,00
2.1. Приходи из буџета 79 -
3. Примања од продаје нефинансијске 
имовине 8 -

4. Донације 731 -
5. Трансфери 733 217.641.734,00
6. Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине 9 1.000,000,00

6.1. Примања од задуживања 9114 -
6.2. Примања од продаје домаћих акција 9219 1.000,000,00
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Б. ИЗДАЦИ БУЏЕТА
IIУКУПНИ ИЗДАЦИ 4+5+6 1.130.953.280,00
     ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 958.525.280,00
1. Расходи за запослене 41 317.481.500,00
2. Коришћење роба и услуга 42 264.089.780,00
3. Отплата камата 44 20.353.000,00
4. Субвенције 45 65.600.000,00
5. Права из социјалног осигурања 47 9.941.000,00
6. Остали расходи 48+49 210.295.000,00
    ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4641+465 70.765.000,00
    КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 149.225.000,00
    КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642 -
  VI  ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ МИНУС ПО ОСНОВУ ДАТИХ 
КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ

92-62 1.000,000,00

III БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ (7+8+911441+921941)-(4+5+6) 0,00
ПРИМ.ДЕФ.(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ 
ЗА НЕПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ 
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7-7411+8)-(4-44+5) 41.456.000,00

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ
III + VI 1.000.000,00

IV ПРИХОДИ ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ И 
ПРОДАЈЕ ДОМАЋИХ АКЦИЈА

921941 1.000.000,00

V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗ.И 
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 -

Ц. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 91 -
1. Примања од задуживања 911 -
1.1. Задуживање код јавних финансијских 
институција и пословних банака 9114 -

1.2. Задуживање код осталих кредитора 9111+9112+9115+9116+9117+9118+9119 -
2. Примања од иностраних задуживања 912 -
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 23.203.000,00
1. Отплата главнице домаћих кредита 611 23.203.000,00
1.1. Отплата главнице јавним финансијским 
институцијама и пословним банкама 6113+6114 23.203.000,00

1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 6111+6112+6115+6116+6117+6118+6119 -
2. Отплата главнице страним кредит. 612 -
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+VI+VII-
VIII) -22.203.000,00

X НЕТО ФИН.(VI+VII-VIII-IX)=III 0,00

Члан 2.

 Буџет града Зајечара за 2010. годину састоји се од:
1. Укупних примања у буџету града Зајечара за 2010. годину (у даљем тексту: буџет), утврђених 

у износу од 1.130.953.280,00 динара, a koja ће се остваривати из:
- уступљених и изворних прихода буџета града Зајечара у износу од 912.311.546,00 динара
- трансферних средстава буџета Републике Србије у износу од 217.641.734,00 динара
- примања од капитализације 1.000,000,00 динара.
2. Укупних издатака буџета са средствима буџетске резерве утврђених у износу од 

1.130.953.280,00 динара.
3. У буџету града Зајечара за 2010. годину није исказан суфицит односно дефицит што значи 

да су трошкови буџета града Зајечара реално планирани.
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Члан 3.

Стање дуга буџета града Зајечара на дан 31.12.2009. године износи 
− 236.850.801,59 динара, код ИНТЕСА БАНКЕ.

Члан 4.

Средства текуће буџетске резерве у износу од 10.000.000,00 динара, могу се користити на 
основу одлуке о употреби текуће буџетске резерве коју на предлог Одељења за финансије Градске 
управе Зајечар доноси Градоначелник Зајечара. Средства сталне буџетске резерве у износу од 
3.000.000,00 динара, могу се користити ради отклањања последица ванредних околности, као 
што су поплава, суша, земљотрес, пожар, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, 
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе животе и здравље људи или проузрокују 
штету већих размера.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Градоначелник, на предлог 
Одељења за финансије.

ПЛАН ПРИХОДА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                                                                                          од 01.01.2010. - 31.12.2010.

Екон.
клас. О п и с Средства из

буџета
Сред. из осталих 

извора    У к у п н о

      1 2 3 4 5
711111 Порез на зараде 281.000.000,00 - 281.000.000,00

711121 Порез на прих.од сам.дел.који се плаћа   
према стварно оствареном нето приходу 13.145.000,00 - 13.145.000,00

711122
Порез на приходе од самосталних 
делатности  који  се плаћа према 
паушалном нето приходу

17.030.000,00 - 17.030.000,00

711143 Порез на приходе од непокретности 15.011.000,00 - 15.011.000,00

711145 Порез на приходе од давања у закуп покрет. 
ствари 1.925.000,00 - 1.925.000,00

711146 Порез на приход од пољопривреде  и 
шумарства 2.570.000,00 - 2.570.000,00

711147 Порез на земљиште 3.420.000,00 - 3.420.000,00

711148 Порез на приходе од непокретности на 
основу  решења пореског органа 18.000,00 - 18.000,00

711181 Самодопр.према зарадама запосл.и по 
основу пензија на територији МЗ и општине 15.000,00 - 15.000,00

711183 Самодопринос  из прихода од пољ.и 
шумарства 31.000,00 - 31.000,00

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве 
самосталном делатношћу 48.000,00 - 48.000,00

711191 Порез на остале  приходе 52.800.000,00 - 52.800.000,00

711193 Порез на приход спортиста и спортских 
стручњака 1.850.000,00 - 1.850.000,00

УКУПНО 711000 388.863.000,00 - 388.863.000,00
712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 400.000,00 - 400.000,00

УКУПНО 712000 400.000,00 - 400.000,00

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и  уделе) од физичких лица 25.420.000,00 - 25.420.000,00

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, 
акције и уделе) од правних лица 32.600.000,00 - 32.600.000,00

713311 Порез на наслеђе и поклон 4.500.000,00 - 4.500.000,00

713421 Порез на пренос апосолутних права на
непокретност 19.400.000,00 - 19.400.000,00

713422
Порез на пренос апсолутних права на 
акцијама и 
другим хартијама од вредности

2.000,00 - 2.000,00

713423
Порез на пренос апсолутних права на 
половним  моторним возилима и пловним 
објектима

6.700.000,00 - 6.700.000,00
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713424 Порез на пренос апсолутних права на 
осталим објектима 10.000,00 - 10.000,00

713611 Порез на акције на име и уделе 28.000,00 - 28.000,00
УКУПНО 713000 88.660.000,00 - 88.660.000,00

714431 Комунална такса за коришћење рекламних 
паноа 1.000.000,00 - 1.000.000,00

714441
Сред.за противпож.заштиту од 6% наплаћ.
премије осиг.од пожара у општини на чијој 
се територији  налази осигурана имовина

600.000,00 - 600.000,00

714513
Комунална такса за држање моторних 
друмских  и  прикључ.возила, осим 
пољоприв.возила и машина

4.200.000,00 - 4.200.000,00

714514 Годишња накнада за моторна возила, 
тракторе и прикључна возила 9.000.000,00 - 9.000.000,00

714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта       400.000,00 - 400.000,00

714547 Накнада за загађивање животне средине 4.000.000,00 - 4.000.000,00

714552 Боравишна  такса 2.500.000,00 - 2.500.000,00

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине 20.100.000,00 - 20.100.000,00

714573 Комунална такса за коришћење витрина 
ради излагања 10.000,00 - 10.000,00

УКУПНО 714000 41.810.000,00 - 41.810.000,00

716111 Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору 92.500.000,00 - 92.500.000,00

УКУПНО 716000 92.500.000,00 - 92.500.000,00

733141 Ненаменски трансфери од Републике
 у корист нивоа градова 202.641.734,00 - 202.641.734,00

733144 Текући наменски трансфер, у ужем смислу, 
од  Републике у корист нивоа градова 15.000.000,00 - 15.000.000,00

УКУПНО 733000 217.641.734,00 - 217.641.734,00

741141 Приходи буџета града од камата на 
средства  консолидованог рачуна 1.100.000,00 - 1.100.000,00

741511 Накнада за коришћење минералних 
сировина 500.000,00 - 500.000,00

741522 Средства остварена од давања у закуп 
пољоприв. 250.000,00 - 250.000,00

741531

Комунална такса за коришћење простора 
на јавним површинама или испред посл.
прост.у пословне  сврхе, осим ради прод.
штампе,књига и др.публик. производа 
старих и умет.заната и домаће радино.

3.600.000,00 - 3.600.000,00

741532 Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање 600.000,00 - 600.000,00

741534 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта 154.200.000,00 - 154.200.000,00

УКУПНО 741000 160.250.000,00 - 160.250.000,00

742142 Приходи од давања у закуп односно на 
коришћење 19.250.000,00 - 19.250.000,00

742143 Приходи од закупнине за грађевинско 
земљиште у корист нивоа градова 50.000,00 - 50.000,00

742241 Градске административне таксе 12.000.000,00 - 12.000.000,00

742253 Накнада за уређивање грађевинског 
земљишта 10.336.000,00 - 10.336.000,00

742341 Приходи који својом делатношћу остварују 
органи и организације 350.000,00 - 350.000,00

УКУПНО 742000 41.986.000,00 - 41.986.000,00

743341 Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку 8.750.000,00 - 8.750.000,00

743343
Новчане казне за прекршаје које је изрекао 
градски
орган надлежан за извршење ја.

700.000,00 - 700.000,00

743351

Приходи од новчаних казни изречених у 
прекрш. поступку за прекршаје прописане 
актом скупштине општине, као и одузета 
имов. корист у том поступку

24.000,00 - 24.000,00

742372
Приходи индиректних корисника буџета 
локалне самоуправе које остварују 
додатним активностима

- 109.944.500,00 109.944.500,00

УКУПНО 743000 9.474.000,00 109.944.500,00 119.418.500,00
745141 Остали приходи у корист нивоа градова 88.368.546.,00 3.500.000,00 91.868.546,00
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УКУПНО 745000 88.368.546.,00 3.500.000,00 91.868.546,00

921941
Примања од продаје домаћих акција и 
осталог 
капитала у корист нивоа градова

1.000.000,00 - 1.000.000,00

УКУПНО 921000 1.000.000,00 - 1.000.000,00
01 – Приход из буџета                                                      1.130.953.280,00                                                             1.130.953.280,00   
03 – Социјални доприноси                                                                                                           3.500.000,00              3.500.000,00
04 – Сопствени приходи индиректних корисника                                                                 109.944.500,00        109.944.500,00

УКУПНИ ПРИХОДИ                                         1.130.953.280,00           113.444.500,00                 
1.244.397.780,00

II ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 5.

Средства буџета у износу од 1.130.953.280,00 динара и средства од додатних прихода директних и 
индиректних корисника средства буџета у укупном износу од 113.444.500,00 динара, распоређују се по корисницима 
и врстама издатака, и то:

Функцио-
нална

класифик.

Број
позиције

Економска
класифи-
кација

О п и с
Средства из

буџета

Средства
из

осталих
извора

Укупно
План за

2010.год.

Раздео 1           СКУПШТИНА ГРАДА

Функција 110  -   Извршни и законодавни органи 
Намена  70637    Скупштина града

110 1 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 4.225.000,00 - 4.225.000,00

110 2 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 778.000,00 - 778.000,00

110 3 423000 Накнаде члановима Градског већа 1.350.000,00 - 1.350.000,00
110 4 423000 Накнаде одборницима 2.184.000,00 - 2.184.000,00
110 5 481000 Финансирање рада политичких 

странака 1.110,000,00 - 1.110,000,00
Извор финансирања за функцију 110:
01 – Приходи из буџета                                                                                                           9.647.000,00                                         9.647.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110                                                                     9.647.000,00                              9.647.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70637                                                                     9.647.000,00                              9.647.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 1                                                                                   9.647.000,00                              9.647.000,00

Раздео 2             ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК И ПОМОЋНИЦИ

Функција 110  -   Извршни и законодавни органи 
Намена 70636        Градоначелник

110 6 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 13.736.000,00 - 13.736.000,00

110 7 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.503.000,00 - 2.503.000,00

110 8 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 10.000.00 - 10.000.00

110 9 422000 Трошкови путовања 2.300.000.00 - 2.300.000.00
110 10 423000 Услуге по уговору 5.050.000.00 - 5.050.000.00

110 11 423000 Трошкови промоције града 
Зајечара 5.200.000.00 - 5.200.000.00

Извор финансирања за функцију 110:
01 – Приходи из буџета                                                                                             28.799.000,00                                                   28.799.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110                                                         28.799.000,00                                      28.799.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70636                                                         28.799.000,00                                      28.799.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 2                                                                        28.799.000,00                                     28.799.000,00
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Раздео 3           ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Глава 3.01              ГРАДСКА УПРАВА

Функција 130  -  Опште услуге
ЈББК     08105     Градска управа

130 12 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 93.777.000,00 - 93.777.000,00

130 13 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 16.900.000,00 - 16.900.000,00

130 14 414000 Социјална давања запосленима 1.684.000,00 3.500.000,00 5.184.000,00
130 15 415000 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 - 2.000.000,00

130 16 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 405.000,00 - 405.000,00

130 17 421000 Стални трошкови 55.000.000.00 - 55.000.000.00
130 18 422000 Трошкови путовања 3.852.000.00 - 3.852.000.00
130 19 423000 Услуге по уговору 15.000.000,00 - 15.000.000,00
130 20 423000 Услуге информисања 24.000.000,00 - 24.000.000,00

130 21 423000 Регионална агенција за развој 
источне Србије 750,000,00 - 750,000,00

130 22 424000 Специјализоване услуге 3.800.000,00 - 3.800.000,00
130 23 424000 Трошкови мртвозораца 550.000,00 - 550.000,00
130 24 424000 Активности канцеларије за младе 1.325.000,00 - 1.325.000,00

130 25 425000 Текуће поправке и одржавање 
зграда 3.500.000,00 - 3.500.000,00

130 26 425000 Текуће поправке и одржавање 
опреме 3.500.000,00 - 3.500.000,00

130 27 426000 Материјал 17.310.000,00 - 17.310.000,00
130 28 441000 Отплата домаћих камата 18.843.000,00 - 18.843.000,00
130 29 444000 Пратећи трошкови задуживања 1.500.000,00 - 1.500.000,00

130 30 472000 Учешће у побољшању животних 
услова учесника рата 700.000,00 - 700.000,00

130 31 472000 Средства за стипендирање 
студената 5.500.000,00 - 5.500.000,00

130 32 482000 Порези, обавезне таксе и казне 2.000.000,00 - 2.000.000,00

130 33 483000 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 5.000.000,00 - 5.000.000,00

130 34 489000 Национални инвестициони план 100.000.000,00 - 100.000.000,00
130 35 511000 Зграде и грађевински објекти 25.000.000,00 - 25.000.000,00
130 36 512000 Машине и опрема 29.000.000,00 - 29.000.000,00
130 37 515000 Лиценце 2.200.000,00 2.200.000,00

130 38 611000 Отплата главнице домаћим 
кредиторима 23.203.000,00 - 23.203.000,00

130 39 541000 Земљиште 2.500.000,00 - 2.500.000,00
Извор финансирања за функцију 130:
01 – Приходи из буџета                                                                                           458.799.000,00                                               458.799.000,00           
03 – Социјални доприноси                                                                                                                             3.500.000,00                  3.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130                                                         458.799.000,00     3.500.000,00        462.299.000,00
Функција 420          Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

420 40 451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 9.500.000,00 - 9.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  420                                                           9.500.000,00                                       9.500.000,00
Функција 700           Здравство

700 41 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти 10.000,00 - 10.000,00

700 42 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти 10.000,00 - 10.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 700                                                                 20.000,00                                            20.000,00

Глава 3.02              БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција 500         Заштита животне средине
ЈББК     08105       Градска управа

500 43 423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 - 3000.000,00
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500 44 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00 - 1.000.000,00
500 45 426000 Материјал 1.000.000,00 - 1.000.000,00

500 46 451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 19.000.000,00 - 19.000.000,00

500 47 454000 Субвенције приватним 
предузећима 100.000,00 - 100.000,00

Извор финансирања за функцију 500:                                                       
01 – Приходи из буџета                                                                                               24.100.000,00                                                 24.100.000,00    
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 500                                                           24.100.000,00                                    24.100.000,00    

Глава 3.03             ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

функција 111        Извршни и законодавни органи
ЈББК     08105       Градска управа

111 48 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 1.766.000,00 - 1.766.000,00

111 49 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 329.000,00 - 329.000,00

Извор финансирања за функцију 111:
01 – Приходи из буџета                                                                                               2.095.000,00                                                     2.095.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111                                                           2.095.000,00                                        2.095.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 08105                                                       494.514.000,00        3.500.000,00       498.014.000,00

Глава 3.04              ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функција  912         Основно образовање
Намена 70638         Основно образовање

912 50 463000 ОШ “Љуба Нешић” 5.140.800,00 - 5.140.800,00
912 51 463000 ОШ “Десанка Максимовић” 2.892.000,00 - 2.892.000,00
912 52 463000 ОШ “Ђура Јакшић” 5.184.000,00 - 5.184.000,00
912 53 463000 ОШ “Хајдук Вељко” 4.579.200,00 - 4.579.200,00
912 54 463000 ОШ “Љубица Радосављевић Нада” 4.233.600,00 - 4.233.600,00
912 55 463000 ШОСО “Јелена Мајсторовић” 3.585.600,00 - 3.585.600,00
912 56 463000 МОШ “Стеван Мокрањац” 993.600,00 - 993.600,00
912 57 463000 ОШ “Владислав Петковић Дис” 3.758.400,00 - 3.758.400,00
912 58 463000 ОШ “Вук Караџић” 2.160.000,00 - 2.160.000,00
912 59 463000 ОШ “Доситеј Обрадовић” 2.419.200,00 - 2.419.200,00
912 60 463000 ОШ “Јован Јовановић Змај” 4.363.200,00 - 4.363.200,00
912 61 463000 ОШ “Јеремија Илић Јегор” 1.512.000,00 - 1.512.000,00
912 62 463000 ОШ “15. мај” 2.116.800,00 - 2.116.800,00
912 63 463000 Школа за децу оштећеног слуха 561.600,00 - 561.600,00

Извор финансирања за функцију 912:
01 – Приходи из буџета                                                                                                     43.500.000,00                                           43.500.000,00
                                                                                                          
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912                                                                43.500.000,00                               43.500.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70638                                                                43.500.000,00                               43.500.000,00

Глава 3.05                СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функција  920          Средње  образовање
Намена 70639          Средње образовање

920 64 463000 Гимназија 3.120.120,00 - 3.120.120,00
920 65 463000 Медицинска школа 3.043.980,00 - 3.043.980,00
920 66 463000 Економска школа 4.109.940,00 - 4.109.940,00
920 67 463000 Техничка школа 5.925.960,00 - 5.925.960,00

Извор финансирања за функцију 920:
01 – Приходи из буџета                                                                                             16.200.000,00                                                   16.200.000,00
                                                                                               
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920                                                         16.200.000,00                                      16.200.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70639                                                         16.200.000,00                                      16.200.000,00
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Глава 3.06             ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУЛИЋИ”

Функција 911        Предшколско образовање
Намена 70640       Предшколско образовање

911 68 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 46.650.000,00 5.930.000,00 52.580.000,00

911 69 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 8.350.000,00 1.070.000,00 9.420.000,00

911 70 414000 Социјална давања запосленима - 2.490.000,00 2.490.000,00
911 71 415000 Накнаде трошкова за запослене - 1.877.000,00 1.877.000,00
911 72 416000 Награде запосленима - 350.000,00 350.000,00
911 73 421000 Стални трошкови 5.500.000,00 2.390.000,00 7.890.000,00
911 74 422000 Трошкови путовања - 253.000,00 253.000,00
911 75 423000 Услуге по уговору - 765.000,00 765.000,00
911 76 424000 Специјализоване услуге - 520.000,00 520.000,00
911 77 425000 Текуће поправке и одржавање 1.100.000,00 1.980.000,00 3.080.000,00
911 78 426000 Материјал - 12.065.000,00 12.065.000,00
911 79 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 20.000,00 20.000,00
911 80 512000 Машине и опрема 1.000,000,00 300.000,00 1.300.000,00

Извор финансирања за функцију 911:
01 – Приходи из буџета                                                                                             62.600.000,00                                                   62.600.000,00    
04 – Сопствени приходи                                                                                                               30.010.000,00                30.010.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911                                                          62.600.000,00      30.010.000,00        92.610.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ   70640                                                        62.600.000,00     30.010.000,00         92.610.000,00

Глава 3.07                  НАРОДНИ МУЗЕЈ

Функција  820            Услуге културе
Намена 70641           Култура

820 81 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 11.178.000,00 - 11.178.000,00

820 82 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.001.000,00 - 2.001.000,00

820 83 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 100.000,00 - 100.000,00

820 84 421000 Стални трошкови 800.000,00 585.000,00 1.385.000,00
820 85 422000 Трошкови путовања 50.000,00 350.000,00 400.000,00
820 86 423000 Услуге по уговору 330.000,00 750.000,00 1.080.000,00
820 87 424000 Специјализоване услуге 2.450.000,00 80.000,00 2.530.000,00
820 88 425000 Текуће поправке и одржавање 800.000,00 310.000,00 1.110.000,00
820 89 426000 Материјал 300.000,00 575.000,00 875.000,00
820 90 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 30.000,00 30.000,00
820 91 515000 Нематеријална имовина 30.000,00 20.000,00 50.000,00
820 92 523000 Залихе робе за даљу продају - 800.000,00 800.000,00

Извор финансирања за функцију 820:
01 – Приходи из буџета                                                                                             18.039.000,00                                                   18.039.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                3.500.000,00                   3.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                         18.039.000,00       3.500.000,00          21.539.000,00

Глава 3.08                   РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”

Функција 820              Услуге културе
Намена 70641             Култура

820 93 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 18.506.000,00 - 18.506.000,00

820 94 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.503.000,00 - 3.503.000,00

820 95 421000 Стални трошкови 1.750.000,00 139.000,00 1.889.000,00
820 96 422000 Трошкови путовања 600.000,00 159.000,00 759.000,00
820 97 423000 Услуге по уговору 2.700.000,00 1.194.000,00 3.894.000,00
820 98 424000 Специјализоване услуге 320.000,00 320.000,00 640.000,00
820 99 425000 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 93.000,00 793.000,00
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820 100 426000 Материјал 418.000,00 624.000,00 1.042.000,00
820 101 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 12.000,00 12.000,00

820 102 483000 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 70.000,00 18.000,00 88.000,00

820 103 512000 Машине и опрема 1.000.000,00 300.000,00 1.300.000,00
820 104 523000 Залихе робе за даљу продају - 280.000,00 280.000,00

Извор финансирања за функцију 820:
01 – Приходи из буџета                                                                                             29.567.000,00                                                   29.567.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                               3.139.000,00                    3.139.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                         29.567.000,00      3.139.000,00           32.706.000,00

Глава 3.09               ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Функција 820          Услуге културе
Намена 70641         Култура

820 105 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 8.812.000,00 - 8.812.000,00

820 106 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.578.000,00 - 1.578.000,00

820 107 414000 Социјална давања запосленима 40.000,00 40.000,00 80.000,00
820 108 415000 Накнаде трошкова за запослене 20.000,00 20.000,00 40.000,00

820 109 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 9.000,00 - 9.000,00

820 110 421000 Стални трошкови 385.000,00 109.000,00 494.000,00
820 111 422000 Трошкови путовања 60.000,00 40.000,00 100.000,00
820 112 423000 Услуге по уговору 30.000,00 143.000,00 173.000,00
820 113 424000 Специјализоване услуге 10.000,00 10.000,00 20.000,00
820 114 425000 Текуће поправке и одржавање 90.000,00 20.000,00 110.000,00
820 115 426000 Материјал 70.000,00 146.000,00 216.000,00
820 116 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 20.000,00 20.000,00
820 117 512000 Машине и опрема 20.000,00 13.000,00 33.000,00
820 118 515000 Нематеријална имовина - 10.000,00 10.000,00

Извор финансирања за функцију 820:
01 – Приходи из буџета                                                                                             11.124.000,00                                                    11.124.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                   571.000,00                      571.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                         11.124.000,00          571.000,00          11.695.000,00

Глава 3.10               МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Функција  820          Услуге културе
Намена 70641          Култура

820 119 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 12.721.000,00 - 12.721.000,00

820 120 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.278.000,00 - 2.278.000,00

820 121 414000 Социјална давања запосленима 161.000,00 - 161.000,00

820 122 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи 400.000,00 - 400.000,00

820 123 421000 Стални трошкови 1.700.000,00 50.000,00 1.750.000,00
820 124 422000 Трошкови путовања 40.000,00 20.000,00 60.000,00
820 125 423000 Услуге по уговору 317.000,00 - 317.000,00
820 126 424000 Специјализоване услуге 1.300.000,00 150.000,00 1.450.000,00
820 127 425000 Текуће поправке и одржавање 700.000,00 - 700.000,00
820 128 426000 Материјал 130.000,00 200.000,00 330.000,00
820 129 512000 Машине и опрема 400.000,00 - 400.000,00
820 130 515000 Нематеријална имовина-књиге 3.825.000,00 300.000,00 4.125.000,00

Извор финансирања за функцију 820:
01 – Приходи из буџета                                                                                             23.972.000,00                                                   23.972.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                  720.000,00                       720.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                         23.972.000,00         720.000,00           24.692.000,00
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Глава 3.11              ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Функција 820          Услуге културе
Намена 70641         Култура

820 131 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 9.925.000,00 - 9.925.000,00

820 132 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 1.776.000,00 - 1.776.000,00

820 133 413000 Накнада у натури 25.000,00 - 25.000,00
820 134 415000 Накнаде трошкова за запослене 144.000,00 - 144.000,00
820 135 421000 Стални трошкови 2.400.000,00 100.000,00 2.500.000,00

820 136 422000 Трошкови путовања 1.000,000,00 100.000,00 1.100.000,00

820 137 423000 Услуге по уговору 23.000.000,00 5.000.000,00 28.000.000,00
820 138 424000 Специјализоване услуге 1.200.000,00 - 1.200.000,00
820 139 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 - 300.000,00
820 140 426000 Материјал 700.000,00 100.000,00 800.000,00

820 141 465000 Остале донације, дотације и 
трансфери 1.000,000,00 - 1.000,000,00

820 142 482000 Порези, обавезне таксе и казне 200,000,00 300.000,00 500.000,00
820 143 512000 Машине и опрема 1.300.000,00 200,000,00 1.500.000,00
820 144 515000 Нематеријална имовина 700.000,00 - 700.000,00

Извор финансирања за функцију 820:
01 – Приходи из буџета                                                                                             43.670.000,00                                                   43.670.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                5.800.000,00                   5.800.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                         43.670.000,00       5.800.000,00          49.470.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70641                                                       126.372.000,00    13.730.000,00         140.102.000,00

Глава 3.12               СПОРТСКО РЕКРЕАЦИОНИ ЦЕНТАР “КРАЉЕВИЦА”

Функција 810          Услуге рекреације и спорта
Намена 70642         Физичка култура

810 145 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 20.611.000,00 679.000,00 21.290.000,00

810 146 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 3.689.000,00 121.000,00 3.810.000,00

810 147 413000 Накнада у натури - 30.000,00 30.000,00
810 148 414000 Социјална давања запосленима 320.000,00 800.000,00 1.120.000,00
810 149 415000 Накнаде трошкова за запослене - 460.000,00 460.000,00
810 150 416000 Награде запосленима - 55.000,00 55.000,00
810 151 421000 Стални трошкови 2.500.000,00 83.000,00 2.583.000,00
810 152 422000 Трошкови путовања - 35.000,00 35.000,00
810 153 423000 Услуге по уговору - 232.000,00 232.000,00
810 154 424000 Специјализоване услуге 475.000,00 430.000,00 905.000,00
810 155 425000 Текуће поправке и одржавање 3.140.000,00 60.000,00 3.200.000,00
810 156 426000 Материјал 2.400.000,00 420.000,00 2.820.000,00
810 157 482000 Порези, обавезне таксе и казне 10.000,00 - 10.000,00
810 158 512000 Машине и опрема 3.200.000,00 - 3.200.000,00

Извор финансирања за функцију 810:
01 – Приходи из буџета                                                                                            36.345.000,00                                                    36.345.000,00 
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                3.405.000,00                   3.405.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ   810                                                      36.345.000,00        3.405.000,00          39.750.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70642                                                        36.345.000,00        3.405.000,00          39.750.000,00

Глава  3.13                УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ

Функција  010            Болест и инвалидност           
Намена 70643            Социјална заштита

010 159 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 3.614.500,00 - 3.614.500,00
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010 160 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 600.000,00 - 600.000,00

010 161 414000 Социјална давања запосленима 90.000,00 - 90.000,00
010 162 421000 Стални трошкови 230.000,00 200.000,00 430.000,00
010 163 422000 Трошкови путовања 10.000,00 - 10.000,00
010 164 423000 Услуге по уговору 360.000,00 - 360.000,00
010 165 424000 Специјализоване услуге 10.000,00 10.000,00
010 166 425000 Текуће поправке и одржавање 50.000,00 - 50.000,00
010 167 426000 Материјал 110.000,00 - 110.000,00
010 168 512000 Машине и опрема 10.000,00 - 10.000,00

Извор финансирања за функцију 010:
01 – Приходи из буџета                                                                                            5.084.500,00                                                        5.084.500,00 
04 -  Сопствени приходи                                                                                                             200.000,00                       200.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010                                                        5.084.500,00             200.000,00            5.284.500,00

Глава 3.14                ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Функција 090             Социјална заштита некласификована на другом месту
Намена 70643            Социјална заштита

090 169 463000 Трансфери осталим нивоима 
власти 10.045.000,00 34.941.000,00 44.986.000,00

Извор финансирања за функцију 090:
01 – Приходи из буџета                                                                                            10.045.000,00                                                    10.045.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                               34.941.000,00               34.941.000,00 
                                                                                                                                                                                                       
 УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090                                                        10.045.000,00      34.941.000,00         44.986.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70643                                                         15.129.500,00      35.141.000,00         50.270.500,00

Глава 3.15                  ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”

Функција 620             Развој заједнице
Намена 70645            Комунална делатност 

620 170 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 17.004.000,00 - 17.004.000,00

620 171 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 2.954.000,00 - 2.954.000,00

620 172 413000 Накнаде у натури - 178.000,00 178.000,00
620 173 414000 Социјална давања запосленима 160.000,00 265.000,00 425.000,00
620 174 415000 Накнаде трошкова за запослене - 912.000,00 912.000,00

620 175 416000 Награде запосленима и остали 
посебни расходи - 266.000,00 266.000,00

620 176 421000 Стални трошкови 1.000.000,00 3.425.000,00 4.425.000,00
620 177 421000 Комуналне услуге 1.500.000,00 - 1.500.000,00
620 178 422000 Трошкови путовања 50.000,00 104.000,00 154.000,00
620 179 423000 Услуге по уговору 900.000,00 1.629.000,00 2.529.000,00
620 180 424000 Специјализоване услуге - 615.000,00 615.000,00
620 181 425000 Текуће поправке и одржавање 1.000,000,00 424.000,00 1.424.000,00
620 182 426000 Материјал 21.500.000,00 2.194.200,00 23.694.200,00
620 183 441000 Отплата домаћих камата 10.000,00 84.800,00 94.800,00
620 184 451000 Јавна расвета 37.000.000,00 - 37.000.000,00
620 185 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 3.031.600,00 3.131.600,00

620 186 483000 Новчане казне и пенали по решењу 
судова 1.000,000,00 217.300,00 1.217.300,00

620 187 511000 Одржавање саобраћајних објеката 46.000.000,00 5.300.000,00 51.300.000,00

620 188 511000 Одржавање водоводне и 
канализационе инсталације 4.000.000,00 2.650.000,00 6.650.000,00

620 189 511000 Одржавање пружних прелаза 3.000.000,00 - 3.000.000,00
620 190 512000 Машине и опрема - 646.600,00 646.600,00

Извор финансирања за функцију 620:
01 – Приходи из буџета                                                                                           137.178.000,00                                                 137.178.000,00
                                                                                                                                                                 
04 – Сопствени приходи                                                                                                        21.942.500,00                 21.942.500,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620                                                        137.178.000,00    21.942.500,00        159.120.500,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70645                                                        137.178.000,00    21.942.500,00        159.120.500,00
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Глава 3.16                 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Функција  473           Туризам
Намена 70647           Туризам

473 191 411000 Плате додаци и накнаде 
запослених 1.734.000,00 700.000,00 2.434.000,00

473 192 412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 315.000,00 126.000,00 441.000,00

473 193 414000 Социјална давања запосленима 100.000,00 - 100.000,00
473 194 421000 Стални трошкови 381.400,00 260.000,00 641.400,00
473 195 422000 Трошкови путовања 560.000,00 - 560.000,00
473 196 423000 Услуге по уговору 12.035.380,00 1.500.000,00 13.535.380,00
473 197 424000 Специјализоване услуге 250.000,00 - 250.000,00
473 198 425000 Текуће поправке и одржавање 208.000,00 - 208.000,00
473 199 426000 Материјал 168.000,00 1.150.000,00 1.318.000,00
473 200 482000 Порези, обавезне таксе и казне 205.000,00 380.000,00 585.000,00
473 201 512000 Машине и опрема 540.000,00 1.600.000,00 2.140.000,00

Извор финансирања за функцију 473:
01 – Приходи из буџета                                                                                             16.496.780,00                                                   16.496.780,00
                                                                                                                                                                 
04 – Сопствени приходи                                                                                                         5.716.000,00                    5.716.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473                                                          16.496.780,00     5.716.000,00           22.212.780,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70647                                                          16.496.780,00     5.716.000,00           22.212.780,00

Глава 3.17                   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Функција  160             Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Намена 70648             Месне заједнице

160 202 421000 Стални трошкови 2.000.000,00 - 2.000.000,00
160 203 423000 Услуге по уговору 610.000,00 - 610.000,00
160 204 424000 Специјализоване услуге 376.000,00 - 376.000,00
160 205 425000 Текуће поправке и одржавање 10.000.000,00 - 10.000.000,00
160 206 426000 Материјал 450.000,00 - 450.000,00
160 207 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00 - 100.000,00
160 208 511000 Зграде и грађевински објекти 25.000.000,00 - 25.000.000,00
160 209 512000 Машине и опрема 500.000,00 - 500.000,00

Извор финансирања за функцију 160:
01 – Приходи из буџета                                                                                             39.036.000,00                                                   39.036.000,00
                                                                                                                                                                                                                          
                                                   
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160                                                         39.036.000,00                                      39.036.000,00 
УКУПНО ЗА НАМЕНУ    70648                                                      39.036.000,00                                      39.036.000,00 
УКУПНО РАЗДЕО 3                                                                      987.371.280,00  113.444.500,00     1.100.815.780,00

Раздео 4                   СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ

Намена  70646          Средства резерви
110 210 499000 Текућа буџетска резерва 10.000.000,00 - 10.000.000,00
110 211 499000 Стална буџетска резерва 3.000.000,00 - 3.000.000,00

Извор финансирања за функцију 110:
01 – Приходи из буџета                                                                                             13.000.000,00                                                   13.000.000,00
                                                                                                                                                                                                                          
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110                                                         13.000.000,00                                      13.000.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70646                                                         13.000.000,00                                      13.000.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 4                                                                        13.000.000,00                                     13.000.000,00

Раздео 5                  СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ

Намена 70649         Остале намене
010                      Болест и инвалидност

010 212 481000 Удружења инвалидитета 3.100.000,00 - 3.100.000,00
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УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010                                                           3.100.000,00                                        3.100.000,00

130                      Опште услуге
130 213 481000 Остала удружења 4.000.000,00 - 4.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130                                                           4.000.000,00                                        4.000.000,00

840                     Верске и остале услуге заједнице
840 214 481000 Дотације верским заједницама 5.000.000,00 - 5.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840                                                           5.000.000,00                                        5.000.000,00

040                   Породица и деца
040 215 472000 Фондација за подстицај рађања 1.500.000,00 - 1.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040                                                          1.500.000,00                                         1.500.000,00

070                    Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
070 216 472000 Штаб за избеглице 241.000,00 - 241.000,00

070 217 472000 Стратешки план за помоћ избеглим 
лицима 2.000.000,00 - 2.000.000,00

070 218 481000 Хуманитарне организације 3.100.000,00 - 3.100.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070                                                           5.341.000,00                                        5.341.000,00

320                   Услуге противпожарне заштите
320 219 424000 Противпожарна заштита 600.000,00 - 600.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320                                                             600.000,00                                            600.000,00

620                    Развој заједнице              
620 220 481000 “Бизнис инкубатор центар Зајечар” 2.800.000,00 - 2.800.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620                                                           2.800.000,00                                        2.800.000,00

810                    Услуге рекреације и спорта
810 221 481000 Спортски савез Зајечар 69.000.000,00 - 69.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810                                                         69.000.000,00                                      69.000.000,00

820                    Услуге културе
820 222 481000 Фондација “Зоран Радмиловић” 

Зајечар 500.000,00 - 500.000,00

820 223 424000 Задужбина “Никола Пашић” 295.000,00 - 295.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                              795.000,00                                           795.000,00

УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70649                                                         92.136.000,00                                      92.136.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 5                                                                        92.136.000,00                                     92.136.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                1.130.953.280,00   113.444.500,00    1.244.397.780,00

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 6.

За извршавање ове одлуке одговоран је Градоначелник града Зајечара.
Наредбодавац за извршење буџета је Градоначелник града Зајечара.

Члан 7.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за 
уплату средстава која припадају буџету.
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Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком, поред 
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, 
одговоран је начелник градске управе (руководилац одељења или службе у зависности од начина 
организовања локалне власти).

Члан 9.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање 
два пута годишње информише градоначелника града (градско веће), а обавезно у року од петнаест 
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, градоначелник града 
(градско веће) усваја и доставља извештај Скупштини града.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих 
одступања.

Члан 10.

Одлуку о промени апропријације у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 
градоначелник града (градско веће).

Одлуку о коришћењу текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог локалног 
органа управе надлежног за финансије доноси градоначелник града (градско веће).

Члан 11.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава  тог буџета, 
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града, 
воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 12.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства распоређена 
овом одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и 
пренета.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других 
прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 

Обавезе преузете у 2009. години у складу са одобреним апропријацијама у 2009. години, а 
неизвршене у току 2009. године, преносе се у 2010. годину и имају статус преузетих обавеза и 
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

Члан 13.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу 
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе 
предвиђен другачији метод.

Члан 14.

Корисник буџета  може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације 
утврђене Одлуком.

Корисници буџетских средстава  преузимају обавезе само на основу писаног уговора или 
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у 
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 15.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању 
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услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима кои уређују 
јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је 
вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2010. годину.

Члан 16.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима из буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по 
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални 
стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од износа 
исказаног у члану 4. ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа 
до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 4. ове 
одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 17.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на 
основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 18.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2010. години 
само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом 
Закона, градоначелник града, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност 
тог инвестирања.

Члан 19.

Градско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних 
средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавести 
скупштину града.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности градоначелника града, 
засновати радни однос са новим лицима до краја 2010. године, уколико средства потребна 
за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом 
одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. 
овог члана.

Члан 20.

Директни и индиректи корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или 
претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2010. години,  на 
терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу 
донација.

Члан 21.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор 
и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2010. 
години.

Члан 22.

 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед 
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Градоначелник града може се   
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Сл.гласник РС“, број: 61/2005).
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Члан 23.

Средства која се 31. децембра 2009. године налазе на рачунима индиректних корисника, 
усмеравају се на рачун извршења буџета 840-155640-69.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2010. године, 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години, која су овим корисницима 
пренета у складу са Одлуком о буџету града Зајечара за 2009. годину.

Члан 24.

Изузетно, у случају да се буџету града Зајечара из другог буџета (Републике, Покрајине, друге 
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна 
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, 
чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан 
за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том 
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему. 

Члан 25.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних 
средстава у смислу Закона о буџетском  систему који су укључени у систем консолидованог рачуна 
трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план 
на начин прописан законом, односно актом Скупштине града и уколико тај план нису доставили 
Управи за трезор. 

Члан 26.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу града и доставити Министарству финансија.

Члан 27.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу града, а 
примењиваће се од 01. јануара 2010. године.

I  бр.  400 -18/09
У Зајечару,18.12. 2009.год.
                          

       СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
    

                                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                           Иван Јоковић с. р.

СРЕЋНИ

НОВОГОДИШЊИ  И 
БОЖИЋНИ ПРАЗНИЦИ
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На основу члана 79. и члана 92. Закона 
о буџетском систему (“Сл. Гласник РС”, број: 
54/2009), и чл. 32. став 1. тачка 2) Закона о 
локалној самоуправи (“Сл. Гласник РС” број 
129/07), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 18.12.2009. године донела је 

О Д Л У К У 

О АНГАЖОВАЊУ  ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА
ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2009. ГОДИНУ

Члан 1.

Град Зајечар ће ангажовати екстерног 
ревизора за обављање екстерне ревизије За-
вршног рачуна буџета града Зајечара за 2009. 
годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
вања у “Службеном листу града Зајечара”

I број 011-36
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК       
Иван Јоковић с. р.       

На основу члана 100. Закона о заштити 
животне средине (“Сл. гласник РС”, број 135/04, 
36/09 и 36/09 - др. закон), члана 64. Закона о 
буџетском систему  (“Сл.гласник РС”, број 54/09) 
и члана 39. став 1. тачка 7. Статута града Зајечара 
(“Сл. лист града Зајечара” број 1/08), Скупшти-
на града Зајечара, на седници одржаној дана 
18.12.2009. године донела је 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ 
И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овом Одлуком оснива се  Буџетски фонд 
за заштиту и унапређивање животне средине 
Града Зајечара (у даљем тексту: Буџетски фонд), 
као  евиденциони рачун у оквиру главне књиге 
трезора, како би се поједина буџетска примања 
и издаци у области заштите животна средине 

водили одвојено ради остваривања циљева 
предвиђених  законом и другим прописима и 
актима.

Буџетски фонд послује у складу са законом 
којим се уређује буџетски систем.

Члан 2.

Буџетски фонд се оснива ради оствари-
вања циљева у области заштите и унапређења 
животне средине, у складу са посебним репу-
бличким, локалним прописима или међународ-
ним споразумима.

Члан 3.

Буџетски фонд се оснива на неодређено 
време. 

Члан 4.

Буџетским фондом за заштиту и унапређење 
животне средине управља надлежни локални 
органуправе, односно одељење за финансије.

Члан 5.

Буџетски фонд се финансира из:

1. наменских прихода буџета остварених 
по основу надкнаде за загађивање животне 
средине, накнаде за загађивање животне 
средине за подручја од посебног интереса као 
и накнаде за заштиту и унапређивање животне 
средине, у складу са законом; 

2. апропријација обезбеђених у оквиру 
буџета за текућу годину;

3. прихода који проистичу из управљања 
ликвидним средствима буџетског фонда;

4. прихода остварених на основу сарадње 
на програмима, пројектима и другим активнос-
тима у области заштите животне средине;

5. прилога, донација, поклона и помоћи;
6. осталих извора у складу са законом.

Члан 6.

Евиденциони рачун у оквиру главне књиге 
трезора отвара Градоначелник Града Зајечара 
као извршни орган власти.

Члан 7.

Средства буџетског фонда користе се 
наменски за обезбеђење контроле и праћење 
стања животне средине (мониторинг), према 
програму мониторинга, као и за финансирање 
локалних акционих и санационих планова, у 
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складу са Националним програмом, односно за 
финансирање програма и планова Града Зајеча-
ра из области животне средине.

Средства буџетског фонда користе се на ос-
нову Програма коришћења средстава  буџетског 
фонда.

Програм коришћења средстава буџетског 
фонда предлаже Одсек за заштиту животне 
средине, који је дужан да пре усвајања програма 
од стране Скупштине града,  прибави сагласност 
Министарства животне средине и просторног 
планирања на предлог програма коришћења 
средстава буџетског фонда.

Градоначелник града Зајечара доноси 
Решење о расподели средстава фонда у складу 
са усвојеним Програмом коришћења средста-
ва. 

Одсек за заштиту животне средине дос-
тавља Министарству животне средине и прос-
торног планирања извештај о коришћењу 
средстава остварених по основу надкнаде за за-
гађивање животне средине, накнаде за загађи-
вање животне средине за подручја од посебног 
интереса  као и накнаде за заштиту и унапређи-
вање животне средине, најкасније до 31. марта 
текуће године за претходну годину, односно на 
захтев Министарства.

Члан 8.

Плаћање на терет буџетског фонда врши се 
до нивоа средстава расположивих у буџетском 
фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално 
планираних прихода буџетског фонда.

На крају текуће године неискоришћена 
средства буџетског фонда преносе се у наредну 
годину.

Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у “Сл. листу града Зајечара”, а 
примењиваће се од 01. 01. 2010. године.

I бр. 011-34/09
У Зајечару, 18.12.2009. године;

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                         
             ПРЕДСЕДНИК                                                         

                                  Иван Јоковић 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. За-
кона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“, бр. 62/06) и члана 39. Статута гра-
да Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 18.12.2009. године, донела је

О Д Л У К У 
 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ    
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА                                              

                                                                      
Члан 1. 

У Одлуци о накнади за коришћење 
гра ђевинског земљишта („Сл. лист општина“, бр. 
7/06 и 1/07, „Сл. лист општине Зајечар“, бр. 3/07 и 
„Службени лист града Зајечара“, бр. 3/08, 13/09, 
16/09, 17/09 и 20/09), у члану 22. став 4. после 
тежинске групе 08 табеле, додаје се тежинска 
група 09 која гласи: 

„09   5523    Остале услуге смештаја у сеоским 
месним заједницама    25“.   

У тежинској групи 12. алинеја 10. брише се.

Члан 2. 

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

I број 011 - 38
У Зајечару, 18.12. 2009. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА   
                                                                                               

 ПРЕДСЕДНИК
                        Иван Јоковић с. р. 

На основу члана 187. став 4. Закона о пла-
нирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) 
и члана 39. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. 
године донела је 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНИХ УСЛОВА У ПОСТУПКУ
 ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се посебни усло-
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ви у поступку легализације објеката, односно 
накнадног издавања грађевинске дозволе за 
објекте изграђене, реконструисане или до-
грађене без грађевинске дозволе на територији 
града Зајечара.

Члан 2.

Легализација објеката, односно накнадно 
издавање грађевинске дозволе за објекте из-
грађене, реконструисане или дограђене без 
грађевинске дозволе, у градском и приградском 
подручју територије града Зајечара, могућа је 
уз максимално задржавање постојећег стања 
на терену и без посебне сагласности власника 
суседног објекта, односно парцеле ако је:

- предметна локација у централној град-
ској зони где постојећи тип изградње диктира 
постављање објеката на грађевинској парцели 
у непрекинутом низу (објекат на парцели доди-
рује обе бочне линије грађевинске парцеле);

- површина грађевинске парцеле је испод 
прописаних минималних вредности за изградњу 
слободностојећих или двојних  породичних 
стамбених објеката (површина мања од 200м2);

- ширина (фронт) грађевинске парцеле је 
испод прописаних минималних вредности за 
изградњу слободностојећих или двојних поро-
дичних стамбених објеката (ширина фронта је 
8,0м или мања од 8,0м);

- постојећи објекат на суседној парцели та-
кође изграђен дуж међе или на удаљењу мањем 
од прописаног (ако је удаљење од међе мање 
од 1,5м);

- удаљење предметног објекта од пос-
тојећег објекта на суседној парцели минимум 
4м, могу се задржати светли отвори стамбених 
просторија, а ако је оно 3м или мање од 3м то 
могу бити само луфтери;

- међусобна удаљеност слободностојећих 
објеката на предметној и суседној парцели ми-
нимум ½ висине вишег објекта;

- међусобна удаљеност слободностојећих 
објеката на предметној и суседној парцели 
минимум ¼ висине вишег објекта и објекти на 
наспрамним бочним фасадама не садрже нас-
прамне отворе на просторијама за становање;

Светли отвори који су дуж међе или на 
удаљењу мањем од горе наведених морају бити 
уклоњени или застакљени непровидним стак-
лом (стаклене призме).

Члан 3.

Легализација објеката, односно накнадно 
издавање грађевинске дозволе за објекте из-
грађене, реконструисане или дограђене без 
грађевинске дозволе, у сеоском подручју на 

територији града Зајечара, могућа је уз макси-
мално задржавање постојећег стања на терену 
и без посебне сагласности власника суседног 
објекта, односно корисника парцеле ако је:

- међусобно растојање стамбеног објекта и 
сточне стаје минимум 15,0м;

- прљави објекат постављен само низ ветар 
у односу на чисте објекте;

- ако се економски делови суседних парцела 
непосредно граниче, економски објекти могу 
бити дуж међе, ако је и постојећи на суседној 
парцели дуж међе или на удаљењу мањем од 
1м.

Члан 4.

Легализација објекта може се одобрити и у 
случајевима да услови из члана 2. алинеје 5., 6. 
и 7. нису испуњени, уколико је објекат саграђен 
и користи се пре 11. 09. 2009. године, а по 
захтеву суседа није покренут и вођен поступак 
пред инспекцијским службама ради рушења, у 
моменту када је изградња објекта започета.

Члан 5.

Легализација ограда изграђених на регула-
цији, супротно критеријумима из Правилника 
(„Сл. гласник РС“, бр. 75/03), може се одобрити, 
уколико се изгледом уклапа у амбијент, сразмер-
но величини грађевинске парцеле и изграђеног 
објекта на истој.

Легализација ограда изграђених према 
суседној грађевинској парцели супротно 
критеријумима из Правилника, може се одо-
брити  и без сагласности суседа уколико је 
ограда изграђена  пре 11. 09. 2009. године, а по 
захтеву суседа није покренут и вођен поступак 
пред инспекцијским службама ради рушења, у 
моменту када је изградња ограде започета.

 
 Члан 6.

Објекат ће се легализовати према фактичком 
стању, без обзира на утврђене критеријуме из 
ове Одлуке, уколико је власништво на суседном 
објекту и парцели успостављено након из-
градње предметног објекта. 

Терет доказивања је на странкама у поступ-
ку. 

Члан 7.

Легализација објеката, могућа је уз макси-
мално задржавање постојећег стања на терену, 
осим у случајевима када су објекти изграђени 
са таквим недостацима да представљају опас-
ност за живот и здравље људи или утичу на 
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безбедност суседних објеката, безбедност 
објеката од пожара, безбедност саобраћаја, а 
недостаци су такве природе да их није могуће 
отклонити.

Члан 8.

Одредбе ове Одлуке примењиваће се и на 
све започете, а незавршене поступке легализа-
ције по раније важећем Закону.

Члан 9.

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

I број 011 - 37
У Зајечару, 18.12.2009. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

        ПРЕДСЕДНИК                                                              
                                    Иван Јоковић  с. р.

На основу члана 20. став 1. тачка 5. Закона 
о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07), члана 2. Закона о комуналним делатнос-
тима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 42/98) и члана 
39. Статута града Зајечара („Службени лист гра-
да Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. го-

дине донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Одлуци о комуналном уређењу на тери-
торији града Зајечара (“Сл. лист општина“, бр. 
26/06, 6/07, 9/07, „Сл. лист Општине Зајечар“, бр. 
3/07, 4/08, 6/08 и „Службени лист града Зајечара“, 
бр. 3/08, 6/08 и 10/09) у члану 41. став 1. речи: “за 
заустављање и паркирање такси возила (такси 
стајалишта)” бришу се.

Члан 2.

Члан 49. Одлуке, брише се.
 

Члан 3.

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

I број 011 - 39
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

     ПРЕДСЕДНИК                                                                 
                              Иван Јоковић с. р.

На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
бр. 62/06) и члана 39. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. године донела је 

О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНЕ ВРЕДНОСТИ БОДА И ТЕЖИНСКИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2007. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се појединачна вредност бода и тежинских коефицијената за обрачун 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта за период од 01. 01. - 31. 12. 2007. године, а у вези 
Одлуке Уставног суда  ИУ број 92/2008 („Сл. гласник РС“, бр. 37/09 од 22. 05. 2009. године).

Члан 2.

Појединачна вредност бода за становање у граду износи 0,0043970 динара по м2.
Појединачна вредност бода за становање у сеоским месним заједницама износи:
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               СЕЛО МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА          ВРЕДНОСТ БОДА

                   дин./м2
  1.            Глоговица          МЗ Глоговица                 0,0057868
  2.            Селачка           МЗ Селачка                  0,0028834
  3.            Чокоњар           МЗ Чокоњар                  0,0021246
  4.            В. Јасикова           МЗ В. Јасикова                  0,0065118
  5.            Брусник                      МЗ Брусник                  0,0030234
  6.            Градсково           МЗ Градсково                  0,0011450
  7.            Метриш           МЗ Метриш                  0,0029620
  8.            Гамзиград           МЗ Гамзиград                  0,0059360
  9.            Трнавац           МЗ Трнавац                  0,0063052
 10.            Вражогрнац           МЗ Вражогрнац                  0,0032448
 11.            М Јасеновац           МЗ М. Јасеновац                  0,0045161
 12.            Кленовац           МЗ Кленовац                  0,0020251
 13.            Копривница           МЗ Копривница                  0,0027895
 14.            Јелашница           МЗ Јелашница                  0,0027895
 15.            Шљивар           МЗ Шљивар                  0,0031507
 16.            В. Јасеновац           МЗ В. Јасеновац                  0,0063567
 17.            Ласово            МЗ Ласово                  0,0012190
 18.            Леновац            МЗ Леновац                  0,0029575
 19.            Звездан            МЗ Звездан                  0,0070128
 20.            Салаш            МЗ Салаш                  0,0014620
 21.            Грљан            МЗ Грљан                  0,0062889
 22.            Г.Бања            МЗ Г. Бања                  0,0037696
 23.            Дубочане            МЗ Дубочане                  0,0033411
 24.            Табаковац            МЗ Табаковац                  0,0019470
 25.            Николичево            МЗ Николичево                  0,0032908
 26.            Планиница            МЗ Планиница                  0,0043310
 27.            М. Јасикова            МЗ М. Јасикова                  0,0023756

 

Појединачна вредност бода за делатности у граду и сеоским месним заједницама износи 
0,0008580 динара по м2.

Члан 3.

Тежински коефицијенти за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта, утврђују 
се према следећој табели:
 
 тежинска             шифра                       Назив делатности                                                                         тежински
    група              делатности                                                                                                                          коефицијент
  1                                 2                                          3                                                                                                             4 
 01                         999999                   Становање                                                    0,50

 02                             1201                   Образовање и просвета                              0,29
                                  1204                   Физичка култура и спорт                              0,29
                              130120                   Амбул.медиц.здрав.заштите                       0,29
                              130131                   Стационари здравствене заштите              0,29
                                13015                   Остала здравствена заштита                      0,29
                                  1302                   Социјална заштита                                       0,29
                              140115                   Скупштина и њени органи                            0,29
                              140116                   Месна заједница                                           0,29 
                                  1404                   Друштвене орг. и  удруж. грађана               0,29
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 03                         080110                   Радничка, дечја и синдик.одмаралиш.        0,55
                              110612                   Истраживачка делатност у друш.делатн.   0,55  
                              120324                   Заштита културних добара                           0,55
                                12033                   Културно просветно образовање                 0,55
                                12034                   Културно уметничка делатност                    0,55
                                14012                   Управни органи                                              0,55

  04                        120364                      Приказивање филмова                                1,00

  05                          04001                    Искоришћавање и употреба воде               1,50
                                04003                    Заштита воде од загађења                          1,50
                              120311                    Издавачка делатност                                   1,50
                              120312                    Новинско издавачка делатност                   1,50
                                  0901                    Занатске услуге и поправке                         1,50
                                  0902                    Личне услуге иуслуге у домаћинству          1,50
                              100103                    Уређење и одржавање паркова                  1,50

  06                                02                     Пољопривреда                                             3,20
                                      03                     Шумарство                                                    3,20
                                      05                     Грађевинарство                                            3,20
                                12035                     Радио и телевизија                                      3,20  
                              130132                     Медицинска рехабилитација                       3,20
                              070111                    Трговина-хлеб, млеко и млеч.произв.        3,20 
 
  07                        013021                   Производња хлеба и пецива                       4,00 
                                 1002                      Стамбена делатност                                    4,00
                                   103                      Комунална делатност                                  4,00

  08                        010105                   Дистрибуција електричне енергије             30,00 
                                  0609                    ПТТ                                                                30,00
                              070129                   Трговина - дуван и непрех. произв.            30,00  
                              070150                   Трговина - деривати нафте                         30,00
                              090209                   Забавне игре у затвореном прост.              30,00
                              110103                   Основне банке                                              30,00
                              110104                   Удружене банке                                           30,00
                              110109                   Остале финансијске организације              30,00
                              110201                   Осигурање                                                    30,00
                              110202                   Лутрија                                                          30,00 
                                  1109                   Остале техничке,финанс.и посл.усл.         30,00

  10                          70128                   Трговина-књиге и канц.материјал                8,90
                              060700                   Цевоводни транспорт                                   8,90  
                                07011                   Трговина прехрамб. производима               8,90
                              070121                   Трговина-текстил и конфекција                    8,90
                                  0803                    Остало                                                           8,90
                                      01                    Индустрија                                                     8,90
                              100102                   Уређење и одржав.улица и саобраћ.           8,90 
                              070122                   Трговина- обућа, кожа, гума и пластика       8,90
                                  0701                   Трговина на мало                                           8,90
                              070123                   Трговина-метална и електротехн.роба        8,90
                              070125                   Трговина-намештај                                         8,90
                              070126                   Трговина-керамика,стакло и порцелан         8,90
                                07013                   Трговина мешовитом робом                          8,90
                              070132                   Остала трговина мешовитом робом                                                     8,90   
                                                                                                                                                           
  11                        013050                    Прерада и конзервисање млека                16,32
                              110909                    Остале услуге                                              16,32  
                                  0702                    Трговина на велико                                     16,32
                                  0703                    Спољна трговина                                        16,32
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                              080190                    Кафане, крчме и бифеи                              16,32
                              110301                    Складишта                                                   16,32
                              070124                    Трговина-огрев и грађ.материјал               16,32
                              070127                    Трговина-боје,лакови и хемикалије            16,32
                              070140                    Трговина-возила и делови                          16,32
                              080129                    Остале услуге исхране                                16,32
                              110404                    Инжињеринг                                                 16,32
                              140320                    Посебна привредна удружења                   16,32   
                                   
  12                                06                    Саобраћај и везе                                          21,63
                                  0606                    Градски саобраћај                                      21,63
                              080119                    Остале услуге смештаја                             21,63
                              013112                    Производња пива                                        21,63
                              080112                    Хотели, мотели и пансиони                        21,63 
                              060101                    Железнички транспорт                               21,63 
                                  0802                    Туризам                                                        21,63
                              110302                    Услуге,рекламе и економ.пропаг.              21,63
                              110309                    Услуге у промету                                         21,63
                              120363                    Изнајмљив. и дистриб.филмова-дискова   21,63 
                              130140                    Стоматолошке услуге и заштита                21,63
                              130161                    Апотеке                                                         21,63 

 Члан 4.

Вредност бода и тежински коефицијенти утврђени овом Одлуком примењиваће се приликом 
обрачуна накнаде за коришћење грађевинског земљишта код оних обвезника код којих је Решењем 
утврђена обавеза плаћања накнаде за 2007. годину, а иста нису постала правноснажна до дана 
објављивања Одлуке Уставног суда ИУ бр. 92/08, односно до 22. 05. 2009. године.

Ова Одлука примењиваће се и у случајевима када су Решења о утврђивању обавезе плаћања 
накнаде за 2007. годину постала правноснажна, али њихово извршење није спроведено до дана 
објављивања Одлуке Уставног суда.

Члан 5.

Осим вредности бода и тежинских коефицијената утврђених овом Одлуком, приликом 
обрачуна накнаде код обвезника из претходног члана, у свему осталом примењиваће се важећа 
Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта.

Члан 6

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

I број 38-14
У Зајечару, 18.12.2009. године

                                           СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                  Иван Јоковић  с. р.

На основу члана 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
бр. 62/06) и члана 39. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. године донела је 
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О Д Л У К У

О УТВРЂИВАЊУ ПОЈЕДИНАЧНЕ ВРЕДНОСТИ БОДА И ТЕЖИНСКИХ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ 
ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12. 2008. ГОДИНЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се појединачна вредност бода и тежинских коефицијената за обрачун 
накнаде за коришћење грађевинског земљишта за период од 01. 01. - 31. 12. 2008. године, а у вези 
Одлуке Уставног суда  ИУ број 92/2008 („Сл. гласник РС“, бр. 37/09 од 22. 05. 2009. године).

Члан 2.

Појединачна вредност бода за становање у граду износи 0,005277 динара по м2.
Појединачна вредност бода за становање у сеоским месним заједницама износи:

 
СЕЛО МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  ВРЕДНОСТ БОДА

                дин./м2
  1. В. Јасикова         МЗ  В.Јасикова                 0,0039795
  2. В. Јасеновац         МЗ  В.Јасеновац                  0,0063567
  3. Вражогрнац         МЗ Вражогрнац                  0,0032448
  4. Градсково         МЗ Градсково                  0,0022900
  5. Грљан              МЗ Грљан                  0,0062889
  6. Дубочане         МЗ Дубочане                  0,0033411
  7. Звездан         МЗ Звездан                  0,0070128
  8. Кленовац         МЗ Кленовац                  0,0020251

  9. Копривница и
Јелашница            

        МЗ Копривница
        и Јелашница                  0,0030108

 10. М. Јасикова         МЗ М. Јасикова                  0,0028942
 11. М Јасеновац         МЗ М. Јасеновац                  0,0045161
 12. Метриш         МЗ Метриш                  0,0029620
 13. Селачка         МЗ Селачка                  0,0028834
 14. Трнавац         МЗ Трнавац                  0,0060302
 15. Гамзиград         МЗ Гамзиград                  0,0059360
 16. Г.  Бања         МЗ Г. Бања                  0,0037696
 17. Вратарница         МЗ Вратарница                  0,0036225
 18. Врбица         МЗ Врбица                  0,0017945
 19. Глоговица            МЗ Глоговица                  0,0057868
 20. Халово            МЗ Халово                  0,0033616
 21. Шљивар            МЗ Шљивар                  0,0031507
 22. Лубница            МЗ Лубница                  0,0014918
 23. Заграђе            МЗ Заграђе                  0,0028980
 24. Салаш            МЗ Салаш                  0,0014620
 25. Табаковац            МЗ Табаковац                  0,0019470
 26. Чокоњар            МЗ Чокоњар                  0,0021246
 27. Шипиково            МЗ Шипиково                  0,0038679
 28. Велики Извор            МЗ Велики Извор                  0,0048632
 29. Брусник            МЗ Брусник                  0,0030234
 30. Грлиште            МЗ Грлиште                  0,0047692
 31. Леновац            МЗ Леновац                  0,0029575
 32. Рготина            МЗ Рготина                  0,0006779
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 33. Мали Извор            МЗ Мали Извор                  0,0027441
 34. Планиница            МЗ Планиница                  0,0043310

 
Појединачна вредност бода за делатности у граду и сеоским месним заједницама износи 

0,001030 динара по м2.

Члан 3.

Тежински коефицијенти за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта, утврђују 
се према следећој табели:

тежинска             шифра                     Назив делатности                                                                   тежински
   група             делатности                                                                                                                      коефицијент

        1                          2                                           3                                                  4 

 01                         999999                   Становање                                                    0,50

 02                             1201                   Образовање и просвета                               0,29
                                  1204                   Физичка култура и спорт                               0,29
                              130120                   Амбул.медиц.здрав.заштите                        0,29
                              130131                   Стационарна медицинска
                                                              здравствена заштита                                   0,29
                                13015                   Остала здравствена заштита                      0,29
                                  1302                   Социјална заштита                                       0,29
                              140115                   Скупштина и њени органи                            0,29
                              140116                   Месна заједница                                           0,29 
                                  1404                   Друштвене орг. и  удруж. Грађана               0,29
                              120364                   Приказивање филмова                                 0,29                                                  
                                                                                                              
 03                         080110                  Радничка, дечја и синдик.одмаралиш.       1,00
                              110612                   Истраживачка делатност у друш.делатн.   1,00
                              120324                   Заштита културних добара                          1,00
                                12033                   Културно просветно образовање                1,00
                                12034                   Културно уметничка делатност                   1,00                               
 05                           14012                   Управни органи                                            2,00
                                04001                    Искоришћавање и употреба воде              2,00
                                04003                    Заштита воде од загађења                         2,00
                                  0901                    Занатске услуге и поправке                        2,00
                                  0902                    Личне услуге и услуге у домаћинству        2,00 
                              100103                    Уређење и одржавање паркова                  2,00  
                              120311                    Издавачка делатност                                   2,00
                              120312                    Новинско издавачка делатност                   2,00   
                             
  06                                02                     Пољопривреда                                             8,90     
                                      03                     Шумарство                                                    8,90
                                      05                     Грађевинарство                                            8,90
                                12035                    Радио и телевизија                                      8,90
                              130132                    Медицинска рехабилитација                       8,90
                              070111                     Трговина-хлеб, млеко и млеч.произв.        8,90

  07                            1002                    Стамбена делатност                                   4,00
                                    103                      Комунална делатност                                 4,00  

 08                         010105                   Дистрибуција електричне енергије             50,00 
                                  0609                    ПТТ                                                                50,00
                              070129                   Трговина - дуван и непрех. произв.            50,00  
                              070150                   Трговина - деривати нафте                         50,00
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                              090209                   Забавне игре у затвореном прост.              50,00
                              110103                   Основне банке                                              50,00
                              110104                   Удружене банке                                            50,00
                              110109                   Остале финансијске организације              50,00
                              110201                   Осигурање                                                    50,00
                              110202                   Лутрија                                                          50,00
                                  
10                          013021                  Производња хлеба и пецива                     16,32
                                  0701                    Трговина на мало                                       16,32
                                07011                    Трговина прехрамб. Производима            16,32
                              070121                   Трговина-текстил и конфекција                 16,32
                              070122                   Трговина- обућа, кожа, гума и пластика    16,32
                              070123                   Трговина-метална и електротехн.роба      16,32
                              070125                   Трговина-намештај                                      16,32
                              070126                   Трговина-керамика,стакло и порцелан      16,32
                                70128                    Трговина-књиге и канц.материјал              16,32
                                07013                    Трговина мешовитом робом                       16,32                                              
                                                                                                                
 11                                  01                   Индустрија                                                   21,63
                               060700                  Цевоводни транспорт                                 21,63  
                                   0803                   Остало                                                         21,63
                               100102                  Уређење и одржав.улица и саобраћ.        21,63
                                   0702                   Трговина на велико                                     21,63
                                   0703                   Спољна трговина                                        21,63                            
                               110301                  Складишта                                                   21,63
                               110404                  Инжињеринг                                                 21,63
                               110909                  Остале услуге                                              21,63
                               140320                  Посебна привредна удружења                   21,63
                                   0802                   Туризам                                                        21,63
                               110302                  Услуге,рекламе и економ.пропаг.              21,63
                               110309                  Услуге у промету                                         21,63
                                120363                 Изнајмљивање и дистрибуција филмова  21,63

 12                             1109                   Остале техничке, финанс. и посл. Услуге   30,00
                              070132                   Остала трговина мешовитом робом            30,00
                              013050                   Прерада и конзервисање млека                 30,00
                              070124                   Трговина-огрев и грађ.материјал                30,00
                              070127                   Трговина-боје,лакови и хемикалије            30,00
                              070140                   Трговина-возила и делови                           30,00
                                      06                    Саобраћај и везе                                          30,00
                                  0606                    Градски саобраћај                                        30,00
                              080119                   Остале услуге смештаја                              30,00
                              080129                   Остале услуге исхране                               30,00
                              080190                   Кафане, крчме и бифеи                              30,00
                              013112                   Производња пива                                        30,00
                              080112                   Хотели, мотели и пансиони                        30,00
                              060101                   Железнички транспорт                                30,00                              
                              130140                   Стоматолошке услуге и заштита                30,00
                              130161                   Апотеке                                                         30,00
                                            

  Члан 4.

 Вредност бода и тежински коефицијенти утврђени овом Одлуком примењиваће се 
приликом обрачуна накнаде за коришћење грађевинског земљишта код оних обвезника код којих 
је Решењем утврђена обавеза плаћања накнаде за 2008. годину, а иста нису постала правноснажна 
до дана објављивања Одлуке Уставног суда ИУ бр. 92/08, односно до 22. 05. 2009. године.

 Ова Одлука примењиваће се и у случајевима када су Решења о утврђивању обавезе 
плаћања накнаде за 2008. годину постала правноснажна, али њихово извршење није спроведено 
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На основу члана 93. став 4. Закона о плани-
рању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), 
члана 7. Закона о финансирању локалне само-
управе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06) и члана 39. 
Статута града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. го-
дине, донела је

 
О Д Л У К У

 О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КРИТЕРИЈУ-
МИМА И МЕРИЛИМА 

ЗА УГОВАРАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ 
ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

У Одлуци о критеријумима и мерилима 
за уговарање висине накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта (“Сл. лист општина”, бр. 
13/03, 7/05, 14/06, 26/06 и „Службени лист града 
Зајечара“, бр. 3/08 и 15/09) члан 9. Одлуке брише 
се.

Члан 2.

У члану 10. став 2. речи: „на основу доказа 
прибављеног од Месне заједнице или“ бришу 
се.

Члан 3.

У члану 11. став 3. мења се и гласи:
„Зоне из претходног става одређују се у 

следећим границама: 

ЕКСТРА ЗОНА – обухвата земљиште у блоку 
између улица: Радничка до ул. Тимочке буне, 
ул. Тимочке буне до ул. Варшавске, ул. Варшав-
ска до ул. Македонске, ул. Македонска до ул. 
Јакшићеве, ул. Јакшићева до ул. Косовске, ул. 
Косовска до ул. Мије Станимировића, ул. Мије 
Станимировића до ул. Ђорђа Симеоновића, 
ул. Ђорђа Симеоновића до ул. Хајдук Вељкове, 
ул. Хајдук Вељкова до ул. Катанићеве, ул. Ка-
танићева до реке Црни Тимок, реком Црни 
Тимок до железничке пруге Зајечар – Неготин, 
железничком пругом Зајечар – Неготин до ул. 
Радничке. Све набројане улице са леве и десне 
стране припадају екстра зони.

I ЗОНА – обухвата земљиште у блоку од 
екстра зоне до улица: реком Црни Тимок до 
Ватрогасног дома, ул. Лесковачка до ул. Саве 
Ковачевића, ул Саве Ковачевића до ул. Милоша 
Обилића, ул. Милоша Обилића до железничке 
пруге Ниш – Зајечар, железничком пругом Ниш 
– Зајечар до ул. Радничке. Све набројане улице 
са леве и десне стране припадају првој зони.

II ЗОНА – обухвата земљиште у блоку од  I 
зоне до улица: пут Зајечар – Параћин до ул. Шљи-
варски пут, ул. Шљиварски пут до ул. Слободана 
Пенезића Крцуна, ул. Слободана Пенезића Кр-
цуна до ул. Московске, ул. Московска до ул. Ла-
заревачке, ул. Лазаревачка до пута Зајечар – Па-
раћин, путем Зајечар – Параћин до ул. Сутјеске, 
ул. Сутјеска до реке Црни Тимок, реком Црни 
Тимок до ул. Олимпијске, ул. Олимпијска до ул. 
Станоја Гачића, ул. Станоја Гачића до ул. Париске 
комуне, ул. Париске комуне до ул. Арсенија 
Спасића, ул. Арсенија Спасића до ул. Сињске, 
ул. Сињска до ул. Фрушкогорске, ул. Фрушко-
горска до ул. Виктора Бубња, ул. Виктора Бубња 

до дана објављивања Одлуке Уставног суда.
Члан 5.

Осим вредности бода и тежинских коефицијената утврђених овом Одлуком, приликом 
обрачуна накнаде код обвезника из претходног члана, у свему осталом примењиваће се важећа 
Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта.

Члан 6

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

I број 38-15                            
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                  Иван Јоковић с. р. 
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до ул. Мачванске, ул. Мачванска до ул. Петра 
Лековића, ул. Петра Лековића до ул. Боривоја 
Цоловића, ул. Боривоја Цоловића до ул. Пар-
тизанске, ул. Партизанска до ул. Васе Пелагића, 
ул. Васе Пелагића до ул. Иве Андрића, ул. Иве 
Андрића до ул. Браће Рибникар, ул. Браће Риб-
никар до ул. Невесињске, ул. Невесињска до ул. 
Панчевачке, ул. Панчевачка до ул. Војвођанске, 
ул. Војвођанска до ул. Зетске, ул. Зетска до ул. 
Милоша Обилића, ул. Милоша Обилића до ул. 
Изворски пут, до реке Бели Тимок, реком Бели 
Тимок до моста за насеље „Вишњар“, односно 
до пруге Ниш – Зајечар. Све набројане улице са 
леве и десне стране припадају другој зони.

III ЗОНА – обухвата насеља: „Вишњар“, 
„Гњилак“, „Пазариште“ и „Лубнички пут“ до гра-
ница грађевинског подручја Зајечара и насеље 
„Грљански пут“ до Лубничке реке.

IV ЗОНА – обухвата све остало земљиште у 
грађевинском подручју Зајечара, које није обух-
ваћено претходним зонама.

Члан 4.

Члан 12. Одлуке брише се.

Члан 5.

У члану 13. додаје се став 2. који гласи:
„Инвеститор се ослобађа плаћања накнаде 

у износу од 40% у случају изградње објекта 
(стамбеног или пословног) у типу „моравске 
куће“ која је традиционална кућа источне Ср-
бије.“

Члан 6.

У члану 17. став 2. речи: „на основу доказа 
прибављеног од Месне заједнице или“ бришу 
се. 

Члан 7.

У члану 23. став 3. алинеја 2. број 12 замењује 
се бројем 11, а текст: „или понуђене акцептне 
налоге без назначеног износа за сваку рату“ 
брише се. 

 Члан 8.

У члану 24. став 1. број 15% замењује се 
бројем 10%.

У ставу 2. алинеја 2. мења се и гласи:
„- преостали износ, са обрачуном и ценама 

које ће се усклађивати са растом цена на мало 
и то:

Висина Рата

од 10.000,00 до 30.000,00 дин. до 3. месч. рате

од 30.000,00 до 60.000,00 дин до 6 месеч. рата

од 60.000,00 до 90.000,00 дин до 9 месеч. рата

преко 90.000,00 дин до 12 месеч. рата

                                                                                                   
 „Члан 9.

После члана 24. додаје се члан 24а који 
гласи:

„ Члан 24а

Накнада за уређивање грађевинског зем-
љишта у поступцима легализације за породичне 
стамбене објекте до 100м2, умањује се за 60% 
у односу на висину накнаде утврђену према 
критеријумима из ове Одлуке, ако се уговор о 
уређивању грађевинског земљишта закључи до 
31. 12. 2010. године.

Умањење накнаде из претходног става 
не односи се на пословни простор или други 
простор који је изграђен без грађевинске 
дозволе и који се налази у породичном 
стамбеном објекту површине до 100м2, а не 
користи се за становање. 

Накнада из претходног става плаћа се 
једнократно или у ратама.

За једнократно плаћање накнаде не важи 
додатно умањење накнаде од 10% из члана 24. 
став 1. Одлуке.

Уколико се накнада плаћа у ратама, 
плаћање се врши према табели из члана 24. став 
2. Одлуке.“

Члан 10

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

I број 011 - 52
У Зајечару, 18.12.2009. године
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

            ПРЕДСЕДНИК
                  Иван Јоковић с. р.

На основу члана 35. став 9. и члана 46. а у 
вези са чланом 216. став 1. Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и члана 
39. тачка 6. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 18.12.2009. 
године, донела је 
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О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА

 
  Члан 1.

Приступа се изради Просторног плана 
територије града Зајечара (у даљем тексту: 
Просторни план).

  Члан 2.

Циљ доношења Просторног плана је 
просторно планско уређење територије града 
Зајечара и одређивање смерница развоја 
делатности, намена површина и услова за 
одрживи и равномерни развој територије града 
Зајечара.

              
 Члан 3.

Границе подручја Просторног плана, дате 
су административним границама  територије 
града Зајечара, површине 1.069,00 км2, а према 
графичком прилогу који је саставни део ове 
Одлуке.

Члан 4.

Садржина Просторног плана, одређена је 
чланом 20. Закона о планирању и изградњи и 
обухвата:

- полазне основе за израду Просторног пла-
на;

- оцену постојећег стања (SWOT анализу);
- посебно обележавање грађевинског по-

дручја са границама подручја;
- делове територије за које је предвиђена 

израда урбанистичког плана;
- правила уређења и грађења за делове 

територије за које није предвиђена израда ур-
банистичког плана;

- шематски приказ уређења насељених 
места за делове територије за које није 
предвиђена израда урбанистичког плана;

- циљеве и принципе и концепцију прос-
торног развоја територије града  Зајечара;

- принципе и пропозиције заштите, уређења 
и развоја природе и природних система;

- концепцију и пропозиције просторног 
развоја економије, дистрибуцију активности и 
употребу земљишта;

- просторни развој саобраћаја, инфраструк-
турних система, комуналне  инфраструктуре и 
повезивање са регионалном инфраструктур-
ном  мрежом;

-  регионалне и прекограничне аспекте и 

функционалне везе;
-  мере заштите, уређења и унапређења 

природних и културних добара;
-  однос градских и сеоских насеља;
-  мере за равномерни територијални развој 

подручја града Зајечара;
-  мере и инструменте за остваривање Прос-

торног плана и приоритетних  планских решења 
и пројеката;

-  мере за спровођење Просторног плана. 
                                                   

 Члан 5.
Израда Просторног плана уступиће се 

привредном друштву, односно другом правном 
лицу које испуњава законске услове за израду 
планских докумената, а које ће се одредити нак-
надно, у складу са Законом о јавним набавкама.

 Члан 6.

Рок за израду Просторног плана је 12 месеци 
од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 Члан 7.

Средства за израду Просторног плана 
обезбедиће се из буџета Града Зајечара. 

 Члан 8. 

Саставни део ове Одлуке је Одлука о прис-
тупању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Просторног плана територије 
града Зајечара IV/03 број 350 - 51 од 07. 12. 2009. 
године.

Стратешка процена утицаја Просторног 
плана на животну средину, је саставни део Пла-
на.

  Члан 9.  

Нацрт Просторног плана подлеже стручној 
контроли од стране Комисије за планове града 
Зајечара.

О извршеној стручној контроли саставља 
се извештај који је саставни део образложења 
Просторног плана.

 
Члан 10.

Након стручне контроле оглашава се јавни 
увид у локалном листу „Тимок“, а текст огласа 
истиче се на огласној табли зграде Скупштине 
града Зајечара.

Излагање Просторног плана на јавни увид 
врши се у просторијама Градске управе града 
Зајечара и траје 30 дана од дана оглашавања.

О излагању Просторног плана на јавни увид 
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стара се орган Градске управе надлежан за пос-
лове просторног и урбанистичког планирања.

 
Члан 11.

Саставни део ове Одлуке је Мишљење са 
Службеном белешком Комисије за планове 
града Зајечара IV/03 број 06 - 63 од 07. 12. 2009. 
године.

Члан 12.

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

I број 350 - 55
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                  

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. глас-
ник РС“, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09), Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе 
града Зајечара, по претходно прибављеном 
Мишљењу Одсека за заштиту животне средине, 
доноси

 О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОСТОРНОГ 

ПЛАНАТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Приступа се изради стратешке процене 
утицаја Просторног плана територије града 
Зајечара, на животну средину.

Члан 2.

У оквиру стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину разматраће се постојеће стање 
животне средине на подручју обухваћеном 
планом, значај и карактеристике Плана, ка-

рактеристике утицаја планираних садржаја 
и друга питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја планираних 
садржаја у оквиру Плана.

 
Члан 3.

О извршеној стратешкој процени ути-
цаја Плана на животну средину, израдиће се 
Извештај о стратешкој процени

Извештај о стратешкој процени садржаће 
све елементе из члана 12. став 2 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).

Члан 4.

Носилац израде извештаја који ће дефи-
нисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени, биће 
накнадно одређен у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Носилац израде извештаја о стратешкој 
процени, дужан је да изради извештај у року од 
осам месеци од дана доношења ове Одлуке.

Члан 5.

Средства за израду извештаја о стратешкој 
процени, обезбедиће град Зајечар.

Члан 6.

У току израде извештаја о стратешкој 
процени утицаја Плана на животну средину, 
биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и  организацијама. 

Извештај о стратешкој процени ће заједно 
са Нацртом Плана бити изложен на јавни увид, 
у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину и Закона о 
планирању и изградњи.

Члан 7.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изра-
ди Просторног плана територије града Зајечара 
и објављује се у „Службеном листу града Зајеча-
ра“.

IV/03 број 350 - 51
У Зајечару, 07. 12. 2009. године

                                                                                      
 НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

   Веселинка Живановић, дипл. правник с. р.

Мишљење са Службеном белешком Ко-
мисије за планове града Зајечара IV/03 број 
06 - 63 од 07. 12. 2009. године и графички 
приказ су на странама  70 - 75
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На основу члана 35. став 10., члана 46. и чла-
на 216. став 5. Закона о планирању и изградњи 
(„Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и члана 39. Статута 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
бр. 1/08), Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 18.12.2009. године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ 
ПЛАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА 

- ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ И УСКЛАЂИВАЊУ СА 
ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Члан 1.

Приступа се изради измена и допуна 
Генералног плана града Зајечара и приградских 
насеља - измене и допуне („Сл. лист општина“ 
бр. 14/00 и 13/03) као и усклађивању Плана у 
целини са одредбама Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09).

  Члан 2.
 

Усклађивањем Генералног плана са Зако-
ном о планирању и изградњи, овај плански до-
кумент мења назив у Генерални урбанистички 
план града Зајечара, који ће бити стратешки раз-
војни план са општим елементима просторног 
развоја територије града Зајечара и садржином 
прописаном чланом 24. Закона о планирању и 
изградњи.

Циљ измена и допуна Генералног плана је 
и његово усклађивање са измењеним стањем 
на терену, као и усклађивање са донетим 
стратешким и другим документима и програми-
ма града Зајечара.

 Кроз измене и допуне овог планског до-
кумента, размотриће се и оправданост иниција-
тива грађана, институција и Одељења за при-
прему и израду пројеката Градске управе града 
Зајечара, давањем инструкција за уређење 
простора које би се уградиле у нову урбанис-
тичку документацију.         

Члан 3.

Границе планског подручја су дате грани-
цама територије досадашњег Генералног плана 
града Зајечара и приградских насеља („Сл. лист 
општина“, бр. 14/00 и 13/03), оквирне површине 
9.726,00 ха, а према графичком прилогу који је 
саставни део ове Одлуке.

Члан 4.

Садржина Плана одређена је чланом 24. 

Закона о планирању и изградњи и обухвата:
-  границу Плана и обухват грађевинског 

подручја;
- границе обухвата планова генералне регу-

лације за цело грађевинско  подручје;
-  генералну намену површина које су 

претежно планиране у грађевинском     
подручју, на нивоу урбанистичких зона;

- генералне правце и коридоре за сао-
браћајну, енергетску, водопривредну,     
комуналну и другу инфраструктуру.

Садржина Плана одређена је и циљевима 
измена и допуна Плана  из члана 2. став 2. и 
3. ове Одлуке, а прецизираће се кроз израду 
Концепта измена и допуна Плана.

Члан 5.

Израда измена и допуна Генералног плана 
и његово усклађивање са Законом о планирању 
и изградњи уступиће се привредном друштву, 
односно другом правном лицу које испуњава 
законске услове за израду планских докумена-
та, а које ће се одредити накнадно, у складу са 
Законом о јавним набавкама.

 
 Члан 6.

Рок за израду измењеног, допуњеног и ус-
клађеног Плана је 12 месеци од дана ступања на 
снагу ове Одлуке. 

 Члан 7.
 
Средства за израду измена и допуна 

Генералног плана обезбедиће се из буџета Гра-
да Зајечара.

 Члан 8. 
 
Саставни део ове Одлуке је Одлука о прис-

тупању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину измена и допуна Генералног 
плана града Зајечара и приградских насеља - 
измене и допуне и усклађивања са Законом о 
планирању и изградњи, IV/03 број 350 - 52 од 07. 
12. 2009. године.

  Члан 9.  
 
Нацрт Плана подлеже стручној контроли од 

стране Комисије за планове града Зајечара.
О извршеној стручној контроли саставља 

се извештај који је саставни део образложења 
Плана.

 
Члан 10.

 
Након стручне контроле оглашава се јавни 

увид у локалном листу „Тимок“, а текст огласа 
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истиче се на огласној табли зграде Скупштине 
града Зајечара.

Излагање измена и допуна Генералног пла-
на на јавни увид врши се у просторијама Градске 
управе града Зајечара и траје 30 дана од дана 
оглашавања.

О излагању на јавни увид стара се орган 
Градске управе надлежан за послове простор-
ног и урбанистичког планирања.

Члан 11.

Саставни део ове Одлуке је Мишљење са 
Службеном белешком Комисије за планове 
града Зајечара IV/03 број 06 - 63 од 07. 12. 2009. 
године.

Члан 12.

Основ за израду Концепта односно Нацрта 
Плана, осим ове Одлуке је и Одлука о изради 
измена Генералног плана града Зајечара и 
приградских насеља - измене и допуне, коју је 
Скупштина града Зајечара донела 16. 09. 2009. 
године.  

 
Члан 13.

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

I број 350 - 57
У Зајечару, 18.12.2009. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                ПРЕДСЕДНИК
      Иван Јоковић с. р.

На основу  члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. глас-
ник РС“, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09), Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар, по претходно прибављеном Мишљењу 
Одсека за заштиту животне средине, доноси 

 О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИ-
ЦАЈА НА  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА 

ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И 
ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  И 
УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ПЛАНИРАЊУ И 

ИЗГРАДЊИ

Члан 1.
   
Приступа се изради стратешке процене 

утицаја на животну средину, Измена и допуна 
Генералног плана града Зајечара  и приградских 
насеља - измене и допуне и усклађивања са За-
коном о планирању и изградњи.

Члан 2.

Генерални план града Зајечара и приград-
ских насеља – измене и допуне, обухвата прос-
тор од око 9.726,00 ха. Простор је подељен на 
зону градског грађевинског подручја и зону 
грађевинског подручја који обухвата и четири 
приградска насеља: Грљан, Звездан, Вражогр-
нац и Велики Извор. Простор је са различитим 
наменама: становања (породичног и вишепоро-
дичног), јавних функција, школства, здравства, 
објеката културе, јавне управе, снабдевања 
и услуга, трговине, угоститељства, занатства, 
индустрије, комуналних и инфраструктурних 
објеката.

Члан 3.
 
У оквиру стратешке процене утицаја на жи-

вотну средину разматраће се постојеће стање 
животне средине на подручју обухваћеном 
планом, значај и карактеристике Плана, ка-
рактеристике утицаја планираних садржаја 
и друга питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја планираних 
садржаја у оквиру граница Плана. 

Члан 4.
 

Разлози за израду стратешке процене ути-
цаја у оквиру граница Плана су постојећи и мо-
гући значајни утицаји на животну средину који 
су проузроковани:

- развојем и размештајем индустријских 
зона;

- загађеношћу ваздуха, вода и земљишта из 
индивидуалних и градских ложишта, отпадним 
водама и неадекватним, нерегулисаним сао-
браћајем (друмским и железничким). 

    Члан 5.
 
О извршеној стратешкој процени утицаја 

Плана на животну средину, израдиће се Извештај 
о стратешкој процени

Извештај о стратешкој процени садржаће 
све елементе из члана 12. став 2 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).
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    Члан 6.
   
Носилац израде извештаја који ће дефи-

нисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени, биће 
накнадно одређен у складу са Законом о јавним 
набавкама.

     Носилац израде извештаја о стратешкој 
процени, дужан је да изради извештај у року од 
осам месеци од дана доношења ове Одлуке.

Члан 7.
   
Средства за израду извештаја о стратешкој 

процени, обезбедиће град Зајечар.

Члан 8.
    
У току израде извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана на животну средину, 
биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и  организацијама. 

Извештај о стратешкој процени ће заједно 
са Нацртом Плана бити изложен на јавни увид, 
у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину и Закона о 
планирању и изградњи.

Члан 9. 

Извештај о стратешкој процени утицаја 
за предметни План даје смернице за израду 
стратешких процена на нижим хијерархијским 
нивоима, у складу са чланом 12. став 2. тачка 4. 
Закона о стратешкој процени утицаја на живот-
ну средину.

Члан 10.
  
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Измена и допуна Генералног плана града Зајеча-
ра и приградских насеља - измене и допуне и 
усклађивању са одредбама Закона о планирању 
и изградњи и објављује се у „Службеном листу 
града Зајечара“.

IV/03 број 350 - 52
У Зајечару, 07. 12. 2009. године
                                                                                         

  НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Веселинка Живановић, дипл.правник  с. р.

На основу члана 35. став 10. и члана 46. а у 
вези са чланом 216. став 5. Закона о планирању 
и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) и члана 
39. Статута града Зајечара („Службени лист гра-

да Зајечара“, бр. 1/08), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 18.12.2009. године, донела 
је 

О Д Л У К У

О ИЗРАДИ ПЛАНОВА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА

 
Члан 1.

 
Приступа се изради Планова генералне 

регулације града Зајечара и то:
1. План генералне регулације града Зајеча-

ра бр. 1  Север и северозапад града Зајечара;
2. План генералне регулације града Зајеча-

ра бр. 2  Североисток, исток, југ и југозапад гра-
да Зајечара и

3. План генералне регулације града Зајеча-
ра бр. 3  Центар града Зајечара.

Планови генералне регулације из претход-
ног става израђују се за цело грађевинско по-
дручје града Зајечара, као насељеног места.

  Члан 2.
 

Циљ доношења Планова генералне регула-
ције из претходног члана је урбанистичко план-
ско уређење града Зајечара и омогућавање 
издавања решења по којима ће се градити и 
уређивати Град.

Члан 3.
 
Границе подручја Планова генералне 

регу  лације су дате границама грађевинског по-
дручја града Зајечара, према плану вишег реда, 
а према графичком прилогу који је саставни део 
ове Одлуке.

План генералне регулације града Зајечара 
бр. 1  Север и северозапад града Зајечара – са 
насељима Живинарник, Котлујевац, Бели брег и 
Пиково имање са северним и западним грани-
цама градског грађевинског подручја и јужном 
границом осовином Црног Тимока до укрштаја 
са улицом Милоша Обилића;

План генералне регулације града Зајеча-
ра бр. 2  Североисток, исток, југ и југозапад 
града Зајечара - са насељима Индустријска 
зона, Муљак, Влачић, Вишњар, јужно подножје 
Краљевице, Шљиварски пут, Оскоруша, Паза-
риште и Подлив са североисточним, источним, 
јужним и југозападним границама градског 
грађевинског подручја и северном границом 
осовине западног крака реке Црни Тимок, старе 
пруге, западног и јужног подножја Краљевице, 
јужне и западне међе болнице и улице Милоша 
Обилића до укрштаја са Белим брегом;
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План генералне регулације града Зајечара 
бр. 3  Центар града Зајечара - са старим језгром, 
ширим центром града, болницом и Краљеви-
цом, са границама осовином реке Црни Тимок, 
западном кривином старе пруге, западним и 
јужним подножјем Краљевице, јужном и запад-
ном међом болнице, Улицом Милоша Обилића 
до укрштаја са осовином реке Црни Тимок.

Члан 4.
 
Садржина Плана генералне регулације, 

одређена је чланом 26. Закона о планирању и 
изградњи и обухвата:

- границу Плана и обухват грађевинског 
подручја;

- поделу простора на посебне  целине и 
зоне;

- претежну намену земљишта по зонама и 
целинама;

- регулационе линије улица, површина јавне 
намене и грађевинске линије    са елементима 
за обележавање на геодетској подлози за зоне 
за које     није предвиђена израда плана детаљне 
регулације;

-  нивелационе коте раскрсница улица и 
површина јавне намене  (нивелациони план) за 
зоне за које није предвиђена израда плана    
   детаљне регулације;

- трасе, коридоре и капацитете за сао-
браћајну, енергетску, комуналну и  другу инфра-
структуру;

-  вертикалну регулацију;
-  правила уређења и правила грађења по 

зонама и целинама;
-  зоне за које се обавезно доноси план 

детаљне регулације;
-  локације за које се ради урбанистички 

пројекат;
- рокове за израду плана детаљне регула-

ције са обавезно прописаном  забраном градње 
нових објеката и реконструкције постојећих 
објеката (изградња објеката или извођење 
радова којима се мења стање у  простору), до 
усвајања плана;

-  мере заштите културно - историјских 
споменика и заштићених природних     целина;

-  инжењерско - геолошке услове;
-  мере енергетске ефикасности изградње;
-  графички део.          
                            

Члан 5.
 
Израда Планова генералне регулације усту-

пиће се привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске услове 
за израду планских докумената, а које ће се 
одредити накнадно, у складу са Законом о јав-

ним набавкама.

Члан 6.
 
Рок  за израду Планова генералне регула-

ције је 18 месеци од ступања на снагу ове Од-
луке.

 Члан 7.
 
Средства  за израду Планова генералне 

ре гулације обезбедиће се из буџета Града 
Зајечара. 

 Члан 8. 
 
Саставни део ове Одлуке је Одлука о прис-

тупању изради стратешке процене утицаја на 
животну средину Плана генералне регулације 
града Зајечара бр. 2 Североисток, исток, југ и 
југозапад града Зајечара IV/03 број 350 - 53 од 
07. 12. 2009. године и Одлука о неприступању 
изради стратешке процене утицаја на животну 
средину Планова генералне регулације гра-
да Зајечара бр. 1 Север и северозапад и бр. 3. 
Центар града Зајечара  IV/03 број 350 - 54 од 07. 
12. 2009. године.

  Члан 9.  
 
Нацрти Планова генералне регулације под-

лежу стручној контроли од стране Комисије за 
планове града Зајечара.

О извршеној стручној контроли саставља 
се извештај који је саставни део образложења 
Плана генералне регулације.

 
Члан 10.

 
Након стручне контроле оглашава се јавни 

увид у локалном листу „Тимок“, а текст огласа 
истиче се на огласној табли зграде Скупштине 
града Зајечара.

Излагање Планова генералне регулације 
на јавни увид врши се у просторијама Градске 
управе града Зајечара и траје 30 дана од дана 
оглашавања.

О излагању Планова генералне регулације 
на јавни увид стара се орган Градске управе 
надлежан за послове просторног и урбанис-
тичког планирања.

 
Члан 11.

   
Саставни део ове Одлуке је Мишљење са 

Службеном белешком Комисије за планове 
града Зајечара IV/03 број 06 - 63 од 07. 12. 2009. 
године.
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Члан 12.
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број 350 - 56
У Зајечару, 18.12.2009. године

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                  
ПРЕДСЕДНИК

   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. глас-
ник РС“, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09), Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе 
града Зајечара, по претходно прибављеном 
Мишљењу Одсека за заштиту животне средине, 
доноси

 О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР. 2  СЕВЕРОИСТОК, 
ИСТОК, ЈУГ И ЈУГОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.
 
Приступа се изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Плана генералне 
регулације града Зајечара бр. 2 - Североисток, 
исток, југ и југозапад града Зајечара. 

Члан 2.

План генералне регулације града Зајеча-
ра бр. 2 - Североисток, исток, југ и југозапад 
града Зајечара обухвата насеља Индустријска 
зона, Муљак, Влачић, Вишњар, јужно подножје 
Краљевице, Шљиварски пут, Оскоруша, Паза-
риште и Подлив са североисточним, источним, 
јужним и југозападним границама градског 
грађевинског подручја и северном границом 
осовине западног крака реке Црни Тимок, старе 
пруге, западног и јужног подножја Краљевице, 
јужне и западне међе болнице и улице Милоша 
Обилића до укрштаја са Белим брегом.

 

Члан 3.

У оквиру стратешке процене утицаја на жи-
вотну средину разматраће се постојеће стање 
животне средине на подручју обухваћеном 
планом, значај и карактеристике Плана, ка-
рактеристике утицаја планираних садржаја 
и друга питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за одређи-
вање могућих значајних утицаја планираних 
садржаја у оквиру граница Плана. 

Члан 4.

Разлози за израду стратешке процене ути-
цаја у оквиру граница Плана су постојећи и мо-
гући значајни утицаји на животну средину који 
су проузроковани:

- развојем и размештајем индустријских 
зона;

- загађеношћу ваздуха, вода и земљишта из 
индивидуалних и градских ложишта, отпадним 
водама и неадекватним, нерегулисаним сао-
браћајем.

Члан 5.
 
О извршеној стратешкој процени ути-

цаја Плана на животну средину, израдиће се 
Извештај о стратешкој процени.

Извештај о стратешкој процени садржаће 
све елементе из члана 12. став 2 Закона о 
стратешкој процени утицаја на животну среди-
ну („Сл. гласник РС“, бр. 135/04).

Члан 6.
 
Носилац израде извештаја који ће дефи-

нисати методологију и састав стручног тима за 
израду извештаја о стратешкој процени, биће 
накнадно одређен у складу са Законом о јавним 
набавкама.

Носилац израде извештаја о стратешкој 
процени, дужан је да изради извештај у року од 
осам месеци од дана доношења ове Одлуке.

Члан 7.
 
Средства за израду извештаја о стратешкој 

процени, обезбедиће град Зајечар.

Члан 8.
 
У току израде извештаја о стратешкој 

процени утицаја Плана на животну средину, 
биће обављена сарадња са свим надлежним и 
заинтересованим органима и  организацијама. 

Извештај о стратешкој процени ће заједно 
са Нацртом Плана бити изложен на јавни увид, 
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у складу са одредбама Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину и Закона о 
планирању и изградњи.

Члан 9. 

 Стратешка процена на нивоу овог Плана, 
мора бити усклађена са стратешком проценом 
утицаја Плана вишег хијерархијског нивоа, 
имајући у виду члан 16. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.

Члан 10.
 
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 

Планова генералне регулације града Зајечара и 
објављује се у „Службеном листу града Зајеча-
ра“.

IV/03 број 350 - 53
У Зајечару, 07. 12. 2009. године
                                                                                         

   НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Веселинка Живановић, дипл.правник с. р.

На основу члана 9. став 3. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину („Сл. глас-
ник РС“, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона 
о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 
72/09), Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе 
града Зајечара, по претходно прибављеном 
Мишљењу Одсека за заштиту животне средине, 
доноси

 О Д Л У К У

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ 
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНОВА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР. 1 
- СЕВЕР И  СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И БР. 3 

- ЦЕНТАР ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.
 
Не приступа се изради стратешке процене 

утицаја на животну средину Планова генералне 
регулације града Зајечара бр. 1 - Север и северо-
запад града Зајечара и бр. 3 -  Центар града 
Зајечара. 

Члан 2.
 
План генералне регулације града Зајеча-

ра бр. 1 - Север и северозапад града Зајечара  
обухвата насеља Живинарник, Котлујевац, Бели 

брег и Пиково имање са северним и западним 
границама градског грађевинског подручја и 
јужном границом осовином Црног Тимока до 
укрштаја са улицом Милоша Обилића. 

План генералне регулације града Зајечара 
бр. 3 - Центар града Зајечара обухвата старо 
језгро, шири центар града, болницу и Краљеви-
цу, са границама осовином реке Црни Тимок, 
западном кривином старе пруге, западним и 
јужним подножјем Краљевице, јужном и запад-
ном међом болнице, Улицом Милоша Обилића 
до укрштаја са осовином реке Црни Тимок.обух-
вата насеља Индустријска зона, Муљак, Влачић, 
Вишњар, јужно подножје Краљевице, Шљи-
варски пут, Оскоруша, Пазариште и Подлив са 
североисточним, источним, јужним и југозапад-
ним границама градског грађевинског подручја 
и северном границом осовине западног крака 
реке Црни Тимок, старе пруге, западног и јужног 
подножја Краљевице, јужне и западне међе 
болнице и улице Милоша Обилића до укрштаја 
са Белим брегом.

Планови генералне регулације бр. 1 и 3, 
својом концепцијом не могу битно утицати на 
животну средину на микро нивоу (ваздух, вода, 
земљиште, становништво, флору, фауну и буку) 
у већем делу планова. Оно што мења и утиче на 
животну средину у будућим плановима, дефи-
нисано је Проценом могућих карактеристика 
значајних утицаја на животну средину Измена 
и допуна Генералног плана Зајечара и приград-
ских насеља - измене и допуне.

На простору обухваћеном плановима бр. 1 
и 3, нема већих могућих загађивача.

Загађивачи животне средине евидентира-
ни овим Плановима и дат предлог мера, а на 
основу приказаног стања Проценом коју је ура-
дило Одељење за припрему и израду пројеката, 
упућују делом на решавање самим Плановима 
или кроз друге планове, укључујући и планове 
вишег реда (Просторни план јединице локалне 
самоуправе и ГП Зајечара) али и остале планове 
и програме надлежних органа и организација 
који се баве мониторингом и заштитом животне 
средине.

Обзиром на постојеће објекте у граница-
ма планова 1 и 3, као и да се на овом подручју 
не предвиђају пројекти који значајније утичу 
на животну средину може се закључити да не 
постоји, нити се планира објекат или делатност 
која би захтевала посебне услове за заштиту жи-
вотне средине. У случају потребе могућа је из-
рада појединачних процена утицаја на животну 
средину. 

Члан 3.

Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради 
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Планова генералне регулације града Зајечара и 
објављује се у „Службеном листу града Зајеча-
ра“.

IV/03 број 350 - 54
У Зајечару, 07. 12. 2009. године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Веселинка Живановић, дипл.правник с. р.

На основу члана  11. 15. и 18. Закона о фи-
нансирању локалне самоуправе („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/06) и члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 18.12.2009. године, донела је

                                   
О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 
КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

                      
Члан 1.

У Одлуци о локалним комуналним таксама 
(Сл. лист општина”, бр. 5/05, 15/05, 1/06, 14/06, 
21/06, 26/06, 6/07, „Сл. лист општине Зајечар“, 
бр. 2/07 и 6/08 и „Службени лист града Зајечара“, 
бр. 3/08) у целом тексту Одлуке речи: „Пореска 
управа - Филијала Зајечар“ замењују се речима: 
„Одељење за локалну пореску администрацију“, 
у одговарајућем падежу.  

                     
Члан 2.

 
У тарифном броју 5. Тарифе локалних ко-

муналних такси, после става 1. додаје се став 2. 
који гласи:

„За коришћење обележених места на так-
си стајалиштима, утврђује се такса у износу од 
15,00 динара дневно по такси возилу.“

У Напомени овог тарифног броја после ста-
ва 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:

„Таксу за коришћење обележених места 
на такси стајалиштима плаћа предузетник, 
предузеће или друго правно лице коме је одо-
брено обављање такси превоза. 

Такса из претходног става плаћа се унапред, 
годишње приликом издавања такси дозволе, за 
свако возило, у складу са Одлуком о ауто такси 
превозу путника.“

Досадашњи став 2. Напомене, постаје став 4.
 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I број 011 - 41
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

        ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с.р.

 

На основу члана 4. и члана 13.  Закона о јав-
ним службама („Сл. гласник РС“, број 42/91, 71/94,  
79/05 и 81/05) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 
број 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 18.12.2009. године, донeла је

 
О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 

ПАРК-ШУМОМ  „КРАЉЕВИЦА“ И СПОРТСКИМ И 
ДРУГИМ ОБЈЕКТИМА НА КРАЉЕВИЦИ 

Члан 1.

У оснивачком акту-Решењу о оснивању Ус-
танове за управљање парк-шумом „Краљевица“ 
и спортским и другим објектима на Краљевици 
(„Сл. лист општина“, бр. 5/76 и 3/08- друга Одлу-
ка), мења се назив и гласи:

„ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ 
„ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ“.

Члан 2. 

У целом тексту Одлуке реч „тачка“ замењује 
се речју „члан“.

Члан 3.

Члан 1.  Одлуке мења се и гласи:

„Члан 1.

 Оснива се Установа за спорт „Зајечар“ 
у Зајечару, ради обезбеђивање услова за 
обављање спортских активности, обављање 
делатности којима се омогућавају спортске ак-
тивности, управљање и коришћење спортских 
објеката и објеката за рекреацију грађана на 
подручју града Зајечара. 

Установа послује под називом: Установа за 
спорт „Зајечар“ у Зајечару (у даљем тексту: Уста-
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нова).
Седиште Установе је у Зајечару, ул. 7. 

септембра бб.“

Члан 4.

Члан 3. Одлуке  мења се и гласи:

„Члан 3.

Делатности Установе су:
92610 - Делатност спортских арена и ста-

диона
92622 - Остале спортске активности
92720- Остале рекреативне активности на 

другом месту непоменуте
93040- Терени за побољшање физичког 

стања и расположења
74201- Планирање и пројектовање вртова и 

спортских терена
45230- Изградња стадиона, арена, базена за 

пливање, тениских и голф терена и др.
55510- Кантине
52480-Остала трговина на мало у специја-

лизованим продавницама
52620 - трговина на мало на тезгама.“.

Члан 5.

После члана 3 Одлуке, додаје се нови члан  
3а, који гласи:

„ Члан 3а.

Делатност Установе не може се мењати без 
сагласности Оснивача.“. 

Члан 6.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 4.

Средстава за рад и реализацију програм-
ских активности Установе обезбеђују се из:

- буџета града Зајечара; 
− прихода од сопствене делатности;
− донација и спонзорстава;
− других извора, у складу са законом.
 Средства из става 1. овог члана користе 

се у складу са законом, овом Одлуком, Статутом, 
програмом рада и финансијским планом  Уста-
нове.“.

Члан 7.

После члана 4. Одлуке, додаје се нови члан 

4а, који гласи:

„ Члан 4а.

Средства Установе чине сва средства, пра-
ва и обавезе на којима има право коришћења и 
располагања.

Члан 8.

Члан 5. Одлуке мења се и гласи:

„ Члан 5.

Оснивач има право да тражи подношење 
извештаја или информација о раду и посло-
вању  Установе, да предузима мере којима се 
обезбеђују услови за извршавање задатака, 
у складу са законом и овом Одлуком, ради 
обављања делатности за које је основана.“

Члан 9.

Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 6.

Органи Установе су: директор, Управни од-
бор и Надзорни одбор.“.

Члан 10.

После члан 6. Одлуке, додаје се шест нових 
чланова 6а, 6б, 6в, 6г, 6д и 6ђ, који гласе:

„Члан 6 а.

Директор је пословодни орган Установе.
Директора  именује и разрешава Оснивач 

посебним решењем, на период од 4 године, у 
складу са законом, овом Одлуком и Статутом 
Установе.

Услови за именовање директора регули-
саће се Статутом Установе.

У случају да директор није именован или 
је спречен да обавља своје функције, оснивач 
може да постави вршиоца дужности директо-
ра.

Вршилац дужности директора има сва пра-
ва, дужности и одговорности директора и може 
обављати ту функцију до именовања директора, 
а најдуже годину дана.

Члан 6 б.

Директор Установе:
- представља и заступа Установу;
- води пословање Установе;
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- предлаже одлуке и акта која доноси Управ-
ни одбор;

- доноси Правилник о систематизацији рад-
них места у Установи, уз сагласност надлежног 
органа Оснивача;

- извршава и обезбеђује спровођење одлу-
ка Управног и Надзорног одбора Установе;

- наредбодавац је за извршење финан-
сијског плана;

- одлучује о појединачним правима, 
обавезама и одговорностим  радника на раду и 
у вези са радом, у складу са законом, колектив-
ним уговором и општим актима;

- доноси наредбе, упутства и смернице и 
издаје налоге у вези са обављањем послова и 
радних задатака у Установи;

- обавља и друге послове утврђене зако-
ном, овом Одлуком, актима оснивача и општим 
актима Установе.

Директор самостално доноси одлуке из 
своје надлежности и одговоран је за законитост 
рада Установе. 

Директор за свој рад одговара Оснивачу и 
Управном одбору Установе.

Члан 6в.

Управни одбор је орган управљања у Уста-
нови.

Управни одбор Установе именује и раз-
решава Оснивач. 

Управни одбор има 7 чланова, од којих су 
4 члана  представници Оснивача и 3 члана из 
реда запослених у Установи.

Чланове Управног одбора из реда запос-
лених Оснивач именује на предлог већине за-
послених у Установи. 

 Мандат чланова Управног одбора је 
четири године.

Члан 6г.

Управни одбор Установе, уз сагласност Ос-
нивача: 

- доноси Статут Установе;
- одлучује о пословању Установе;
- доноси Годишњи програм рада и друге 

програме и планове  Установе;
- усваја извештај о пословању и годишњи 

обрачун;
- одлучује о располагању и коришћењу 

средстава Установе, у складу са  законом;
- доноси одлуке о прибављању и отуђивању 

основних средстава, у складу са  законом;
- одлучује о отпису ненаплативих потражи-

вања;
- доноси одлуке о закључивању уговора о 

пословно-техничкој сарадњи, као и других уго-

вора за које Установа има интереса и потребе;
- доноси одлуке о промени назива, седишта 

и делатности Установе;
- доноси акт о унутрашњој организацији, 

као и друга општа акта Установе;
-  одлучује о службеним путовањима 

директора Установе  у иностранство;
- доноси Ценовник услуга Установе.
Поред послова из претходног става,  Управ-

ни одбор:
- предлаже Оснивачу мере за унапређи-

вање рада Установе;
- даје сагласност на одлуке директора, када 

је то предвиђено законом;
-одлучује као другостепени орган по приго-

ворима радника;
- именује и разрешава помоћника директо-

ра на предлог директора;
- образује своја помоћна радна тела и 

именује њихове чланове;
-  доноси Пословник о свом раду;
- обавља и друге послове утврђене законом, 

Статутом Установе и актима Оснивача. 

Члан 6д.

Надзорни одбор је  орган надзора у Устано-
ви.

Надзорни одбор Установе именује и раз-
решава Оснивач. 

Надзорни одбор Установе има 5 чланова од 
којих су 3 члана  представници Оснивача, а  2 
члана  из реда  запослених у Установи. 

Предлог кандидата за Надзорни одбор из 
реда запослених, утврђује се на исти начин као 
и за Управни одбор и доставља Оснивачу.

Мандат чланова Надзорног одбора је чети-
ри године. 

Члан 6ђ.

Надзорни одбор Установе: 
- врши надзор  над законитошћу рада Уста-

нове,
- врши надзор  над коришћењем материјал-

них средстава,
- прегледа Годишњи извештај и завршни 

рачун,
- прегледа периодичне и годишње обрачуне 

и утврђује да ли су сачињени у складу са пропи-
сима,

- контролише уредност пословне до-
кументације и њено вођење у складу са зако-
ном,

- обавештава Оснивача о евентуалним про-
пустима у раду Установе и Управног одбора,

- прегледа предлоге за расподелу добити и 
врши и друге послове утврђене законом, овом 
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Одлуком и  Статутом Установе.
Надзорни одбор подноси Оснивачу и 

Управном одбору Установе извештај о резулта-
тима надзора. „

Члан 11.

 Обавезује се Управни одбор Установе 
да у року од 30 дана усклади Статут Установе, а 
друга општа акта Установе  у року од 60 дана од 
ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 12.
 
Ступањем на снагу ове Одлуке, Установа 

преузима   део опреме  и запослене у ЈП „Ти-
мочка крајина“, за обављање послова из оквира 
делатности Установе. 

Члан 13.

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

I бр. 011- 46
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

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

На основу чл. 4. став 3. Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег 
интереса („Сл. гласник РС“, бр. 25/00 и 25/02) 
и чл. 39. став 1. тачка 9. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), 
Скупштина Града Зајечара, на седници одржа-
ној18.12.2009. године донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕО ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ТИМОЧКА КРАЈИНА“

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног предузећа 
„Тимочка крајина“ („Сл. лист општина“, бр. 7/05, 
21/06 и 3/08- друга Одлука), у целом тексту Од-
луке речи „Јавно предузеће „Тимочка крајина“ „ 
замењују се речима: „Јавно предузеће „Градски 
саобраћај“ „, у одговарајућем падежном облику.

Члан 2.

Члан 1. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 1.

Овом Одлуком оснива се Јавно предузеће 
за превоз ђака, корисника буџета града Зајеча-
ра и трећих лица, уређење и одржавање јав-
них паркиралишта и јавних гаража, обављање 
послова уклањања непрописно паркираних 
и напуштених возила са јавних површина на 
територији града Зајечара, као и за развој и уна-
пређивање привредних делатности, издавање 
пословног простора града Зајечара у оквиру 
пословне зоне.“.

Члан 3.

Члан 4. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 4.

Делатности Јавног предузећа су: 

60211 - превоз путника у друмском сао-
браћају;

60212 - превоз путника у градском сао-
браћају;

60230 - екскурзије и остале повремене ус-
луге превоза;

63214 - услуге у друмском саобраћају;
71210 - изнајмљивање саобраћајних 

средстава без возача и давање у закуп   
  (лизинг) саобраћајних средстава;

50200 - одржавање и оправка моторних 
возила;

50100 - продаја моторних возила;
50300 - продаја прибора и делова за мотор-

на возила;
50500 - трговина на мало моторним гориви-

ма;
57510 - трговина на велико чврстим и 

течним горивима и сличним  производима;
52480 - остала трговина на мало у специја-

лизованим продавницама;

63120 - складишта и стоваришта;
60250 - превоз робе у друмском сао-

браћају;
70200 - изнајмљивање некретнина;
70320 - управљање некретнинама за туђ 

рачун;
65210 - финансијски лизинг;
71340 - изнајмљивање осталих машина и 

опреме, на другом месту  непоменуто;
72200 - пружање савета и израда компјутерс-

ких програма;
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72400 - изградња база података;
74140 - консалтинг и менаџмент послови.“

Члан 4.

Члан 6. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 6.

Јавно предузеће послује средствима у 
државној својини.

Средства Јавног предузећа чине: непок-
ретности, покретне ствари, права и новчана 
средства којима располаже.“ 

Члан 5.

У члану 17. и члану 18. Одлуке, реч „пос-
тавља“ замењује се речју „именује“ у одгова-
рајућем граматичком облику.  

Члан 6.

Члан 25. Одлуке мења се и гласи: 

„Члан 25.

„Ступањем на снагу ове Одлуке, ЈКП 
„Краљевица“ Зајечар преузима  запослене у ЈП 
„Тимочка крајина“ и део опреме, за обављање 
послова из оквира делатности овог Предузећа, 
у складу са његовим оснивачким актом.  

Члан 7.

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

I бр. 011-47
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

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

На основу члана 32. тачка 8, а у вези члана 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
гласник Републике Србије“ број 129/07), члана 
39. тачка 9. и члана 51а Статута Града Зајечара 
(„Службени лист Града Зајечара“ бр. 1/08 и 
20/09), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној18.12.2009. године, донела је

О Д Л У К У

О СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овом Одлуком образује се посебна служба 
Скупштине града Зајечара, утврђује њен назив 
и уређују њена организација, задаци и рад.

Члан 2.

За обављање стручних, нормативно -
правних, управно - правних, административ-
но - техничких и других послова за потребе 
Скупштине града Зајечара, њених радних 
тела, одборника и одборничких група, обра-
зује се у Скупштини града Зајечара (у даљем 
тексту: Скупштина) посебна служба са нази-
вом Стручна служба за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара (у даљем тексту: 
Стручна служба).

Члан 3.

Стручна служба се организује и врши 
послове из свог делокруга као јединствена 
Служба.

У оквиру Службе, као унутрашње организа-
ционе јединице, образују се:

- Одељење за скупштинске и нормативно-
правне послове

- Кабинет председника Скупштине

Члан 4.

Поједине послове у оквиру Стручне службе 
могу да врше самостални извршиоци изван 
унутрашње организационе јединице, ако то 
налажу природа и обим послова или ако то 
произлази из сарадње са јавним комуналним и 
другим јавним предузећима и другим правним 
субјектима.

Члан 5.

Одељење за скупштинске и нормативно-
правне послове:

- обавља стручне, нормативно-правне, ор-
ганизационе и друге послове за потребе 
Скупштине, њених радних тела (сталних 
и повремених), председника и заменика 
председника Скупштине Града, а који се 
односе на припрему седница, припрему на-
црта-предлога појединих аката (Статут, По-
словник, општи акти који се односе на функ-
ционисање и рад Скупштине, радних тела 
Скупштине, појединачни акти о правима и 
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обавезама одборника, изабраних, именова-
них и постављених лица у органима Града 
Зајечара), као и поједине административно-
техничке послове за потребе Градског већа 
Града Зајечара;

- израђује записнике са седница Скупштине, 
обрађује акте усвојене на седницама и при-
према исте за објављивање у „Службеном 
листу Града Зајечара“, чува изворне до-
куменате о раду Скупштине;

- припрема документацију и обезбеђује 
административно-техничке услове у вези 
избора, именовања, постављења и раз-
решења лица које бира, именује или пос-
тавља Скупштина Града; 

- израђује акте у вези именовања органа 
управљања јавних комуналних предузећа 
и других јавних предузећа и јавних служби 
чији је оснивач Град и спроводи претходни 
поступак око именовања њихових директо-
ра;

- даје обавештења и стручна објашњења 
о питањима од значаја за вршење функ-
ције одборника и одборничких група 
Скупштине града и обезбеђује јавност рада 
Скупштине;

-   обавља административно -техничке пос-
лове за потребе одборника, а везано 

     за рад Скупштине
- обезбеђује чување и давање на коришћење 

информативног, документационог и би-
блиотечког материјала;

- чува персоналну документацију изабраних, 
именованих и постављених лица у органи-
ма Града Зајечара и запослених у Служби и 
израђује одговарајућа решења из области 
радних односа за поменута лица;

- организује достављање и превоз скупштин-
ског материјала до одборника и других 
лица и организација, којима се материјал, у 
складу с Пословником, обавезно доставља;

- обавља и друге послове везане за оства-
ривање надлежности Скупштине и њених 
радних тела. 

Члан 6.

Кабинет председника Скупштине:
- обавља стручне, саветодавне, организа-

ционе и административно-техничке пос-
лове за потребе председника Скупштине;

- организује пријем и евидентирање страна-
ка које се непосредно обраћају председни-
ку Скупштине, врши припрему састанака 
и обезбеђује ажурност аката, предмета 
и документације везане за активности 
председника Скупштине;

- стара се о координацији рада председника 

Скупштине са другим органима Града;
- припрема, прегледа, распоређује, евиденти-

ра примљену пошту, доставља у рад и от-
према пошту упућену Скупштини, односно 
председнику Скупштине;

- организује ангажовање службеног во-
зила за службена путовања председни-
ка Скупштине, заменика председника 
Скупштине, секретара и заменика секрета-
ра Скупштине, а у појединим ситуацијама 
и одборника, као и руководећих радника 
Стручне службе;

- обавља и друге послове везане за ост-
варивање надлежности председника 
Скупштине.
 

Члан 7.

Стручном службом руководи секретар 
Скупштине града.

Секретар Скупштине, ради прописивања 
начина рада и извршавања послова Стручне 
службе, доноси правилнике, наредбе, упутства 
и решења.

Секретар Скупштине града доноси акт о 
унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Стручној служби, уз сагласност 
Градског већа.   

У погледу руковођења радом Стручне 
службе и овлашћењима у односу на запослене у 
Служби, секретар има права и дужности начел-
ника градске управе.

За рад Стручне службе и свој рад секретар 
одговара Скупштини Града и непосредно 
председнику Скупштине. 

Члан 8.

Секретар Скупштине града има заменика 
који му помаже у обављању послова из његовог 
делокруга и замењује га у случају одсутности 
или привремене спречености да обавља своје 
послове.

Члан 9.

Одељењем за скупштинске и нормативно-
правне послове руководи начелник Одељења, 
а Кабинетом председника Скупштине шеф Ка-
бинета.

Члан 10.

            Постављена лица и запослени у Стручној 
служби обавезни су да послове обављају одго-
ворно, савесно и ефикасно, у складу са Уставом, 
законом, Статутом града, Пословником и другим 
актима Скупштине и правилима струке.
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Члан 11.

Послове у оквиру Стручне службе могу 
обављати запослени који имају прописану 
школску спрему, положен испит за рад у орга-
нима државне управе (стручни испит) и одгова-
рајуће радно искуство и друге посебне услове, 
утврђене актом о  унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места.

Члан 12.

У погледу питања која нису уређена овом 
Одлуком, на запослене у Стручној служби и 
на лица која поставља Скупштина, примењују 
се одредбе закона којима се уређују односи у 
државним органима. 

Члан 13.

У обављању послова из оквира своје над-
лежности, Стручна служба сарађује са  Град-
ским већем и Градском управом и размењује 
потребне податке и обавештења, неопходне за 
рад Скупштине и њених радних тела, одборника 
и одборничких група. 

Члан 14.

Средства за финансирање послова Стручне 
службе обезбеђују се у буџету Града Зајечара.

 Распоред средстава неопходних за рад 
Стручне службе утврђује се финансијским пла-
ном. 

Члан 15.

Средства за финансирање послова Стручне 
службе чине:

1. средства за исплату плата, додатака на 
плате и накнаде плата постављених лица и за-
послених;

2. средства за материјалне трошкове;
3. средства за посебне намене;
4. средства за набавку и одржавање 

опреме;

Наредбодавац за исплату наведених 
средстава је секретар Скупштине.

Члан 16.

Средства за исплату плата постављених лица 
и запослених у Стручној служби обезбеђују се у 
складу са законом и Уредбом о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата именованих и пос-
тављених лица и запослених у државним орга-
нима и другим актима о платама, додацима на 

плате, накнадама и осталим примањима.

Члан 17.

Средства за материјалне трошкове 
обезбеђују се за:

- набавку потрошног материјала (канцела-
ријски материјал и сл.), ситног инвентара, 
одржавања пословних просторија, поштанских 
услуга;

- набавку стручних публикација, литера-
туре и штампане материјале;

- осигурање и одржавање средстава 
опреме;

- путне и друге трошкове постављених 
лица и запослених и друге трошкове потребне 
за обављање послова Стручне службе.

          
Члан 18.

Средства за посебне намене обезбеђују се 
за:

- остала примања (отпремнина, јубиларне 
награде и сл.);

- стручно оспособљавање и усавршавање 
запослених.

Члан 19.

      Средства  за набавку и одржавање опреме 
обезбеђују се за набавку рачунарске опреме, 
средстава везе, канцеларијског намештаја, би-
ротехничке и друге опреме која је неопходна 
за обављање послова Стручне службе, а чији је 
век трајања под нормалним условима дужи од 
једне године.

Члан 20.

Секретар Скупштине донеће акт о уну-
трашњој организацији и систематизацији рад-
них места у Стручној служби у року од 60 дана 
од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 21.

Секретар Скупштине донеће решења о рас-
поређивању запослених који се налазе на раду 
у Стручној служби у року од 15 дана од дана до-
ношења акта из претходног члана.

 
Члан 22. 

Запослени у Градској управи града Зајеча-
ра - Одељењу за скупштинске и нормативно-
правне послове, настављају са радом на доса-
дашњим пословима до распоређивања по новој 
организацији и систематизацији радних места у 
Стручној служби.
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Стручна служба преузеће све запослене 
који су радили на одговарајућим пословима у 
Одељењу за скупштинске и нормативно-правне 
послове Градске управе града Зајечара, а по 
доношењу акта о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Стручној служби 
и поједине запослене из других одељења 
Градске управе.

Члан 23.

Послове, као и предмете, архиву и други 
регистраторски материјал, опрему, средства за 
рад и друга средства Одељења за скупштинске 
и нормативно-правне послове, као и персонал-
ну документацију запослених у овом Одељењу 
и изабраних и постављених лица у органима 
Града Зајечара, преузеће Стручна служба.

                          
Члан 24.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају 
да важе одредбе Одлуке о Градској управи гра-
да Зајечара („Службени лист града Зајечара“ 
бр. 1/08 и 14/09) које се односе на Одељење за 
скупштинске и нормативно-правне послове.

Члан 25.

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

I бр. 011-42
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

                      ПРЕДСЕДНИК 
                             Иван Јоковић с. р

 На основу члана 32. став 1. тачка 6.  Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/07) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 
1/08 и број 3/08), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 18.12.2009. године,  донeла 
је 

О  Д  Л  У  К  У 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се услови за доделу 

стипендија, начин избора корисника стипендија, 
време за које се стипендија даје, права и обавезе 
корисника стипендија и други услови од значаја 
за доделу стипендија студентима на територији 
града Зајечара.

Члан 2.

Стипендије се додељују на основу Програ-
ма стипендирања,  студентима високошколских 
установа које образују кадрове дефицитарних 
струка и занимања, са најнижим просеком оцена 
7,50 из претходних година студија,  студентима 
осталих високошколских установа са најнижим 
просеком оцена 8,50 из претходних година сту-
дија и  студентима без родитељског старања са 
најнижим просеком оцена 7,50 из претходних 
година студија , са пребивалиштем на терито-
рији града Зајечара.

Програм стипендирања утврђује Комисија 
за стипендирање студената града  Зајечара (у 
даљем тексту: Комисија за стипендирање), на 
основу исказаних потреба у области привреде 
и друштвених делатности на подручју града 
Зајечара.

Комисију за стипендирање чине председник 
и шест чланова, које именује Скупштина града 
Зајечара, на период од 4 године.

 
 Члан 3.

Стипендије се додељују студентима чије 
се школовање финансира из буџета Републике 
Србије, који испуњавају услове прописане овом 
Одлуком.

Члан 4.

Стипендија се додељује на основу Конкурса 
за доделу стипендија, који расписује и спроводи 
Комисија за стипендирање .

Конкурс за доделу стипендија објављује 
се у листу „Тимок“ и на огласној табли Градске 
управе Зајечар,  након почетка школске године.

Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања конкурса.

Члан 5.

Конкурс за доделу стипендија садржи:
- услове које треба да испуни лице коме 

се стипендија додељује;
- занимања за која се стипендија 

додељује.

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
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- доказ о пребивалишту на територији 
града Зајечара,

- доказ о испуњености школског услова 
(уверење о уписаном семестру одговарајуће го-
дине студија и просечној оцени свих положених 
испита из претходних година)

- уверење надлежног органа старатељства 
(за студенте без родитељског старања). 

Члан 7.

Уколико се на конкурс пријави више 
кан дидата који испуњавају услове конкурса, 
предност имају  студенти без родитељског ста-
рања и студенти дефицитарних струка са већом 
просечном оценом из претходних година шко-
ловања.

Члан 8.

Комисија одлучује о додели стипендија у 
року од 15 дана од дана истека рока за пријаву 
на конкурс и о томе обавештава учеснике кон-
курса.

На основу одлуке Комисије, Градоначелник 
града Зајечара закључује Уговор о стипенди-
рању са учесником конкурса коме је стипендија 
додељена, којим се уређују међусобна права и 
обавезе у складу са овом Одлуком.

Члан 9.

Административне послове Комисије за 
сти пендирање обавља Градска управа Зајечар 
- Одељење за привреду и друштвене делатнос-
ти.

Члан 10.

Студенту се одобрава исплата стипендије за 
време трајања редовне наставе на високошкол-
ској установи на којој студира.

Корисник стипендије је дужан да најкасније 
до 30. новембра  сваке године,  поднесе Коми-
сији за стипендирање доказ о упису семестра 
наредне  године студија.

Студент има право на стипендију док не  из-
губи (обнови) годину школовања.

У случају мировања године, студент не при-
ма стипендију за ту годину, а наредне школске 
године након мировања, студент наставља са 
примањем стипендије, уз доказ о уписаном 
зимском семестру одговарајуће године студија.

Члан 11.

Износ стипендије за сваку школску годину 
утврђује Комисија за стипендирање, у зависнос-

ти од расположивих средстава у буџету града 
Зајечара и броја корисника стипендија.

Стипендије се исплаћују у 10 месечних рата, 
односно у 5 рата за завршну годину студија са 
непарним бројем семестара, почев од октобра 
месеца текуће школске године.

Стипендија се не исплаћује за јули и август 
месец.

Члан 12.

 Корисницима стипендије који школску 
годину заврше са просечном оценом  8,50 и 
преко 8,50 одобрава се на име награде, исплата 
једномесечног износа стипендије.

Члан 13.

 Корисник стипендије је дужан да, по 
завршеном школовању, достави Комисији за 
стипендирање уверење о дипломирању, у року 
од 30 дана од дана дипломирања.

Члан 14.

Корисник стипендије који је завршио ви-
сокошколску установу, а не оствари право на 
запослење на територији града Зајечара у року 
од 6 месеци од дана дипломирања, ослобађа се 
враћања стипендије у целости.

 Право из претходног става губи се, 
уколико корисник стипендије не прихвати по-
нуђени посао на територији града Зајечара.

Члан15.

Корисник стипендије губи право на 
стипендију у следећим случајевима:

-  ако изгуби (обнови) годину,
- ако не оствари просек на основу кога му 

је додељена стипендија (за     дефицитарна за-
нимања и студенте без родитељског старања 
најнижи 7,50 из претходних година, а за недефи-
цитарна најнижи 8,50 из претходних година),

- ако самовољно напусти студије или 
промени високошколску установу, односно 
смер високошколске установе одређен   Угово-
ром о стипендирању,

- ако до 30. новембра текуће године, не 
поднесе Комисији за стипендирање   доказ о 
упису зимског семестра наредне године сту-
дија.

Члан 16.

Средства за исплату стипендија обезбеђују 
се из:
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- буџета града Зајечара, 
- донација, прилога и спонзорства домаћих 

и страних правних и физичких      
лица;

- других извора, у складу са законом.
 

Члан 17.

 На поступке започете до дана ступања 
на снагу ове Одлуке, примењују се прописи по 
којима су започети.

Члан 18.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје 
да важи Одлука  о стипендирању студената 
општине Зајечар („Службени лист општина: 
Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, 
Мајданпек, Неготин и Сокобања“,  број 19/02 и 
23/02).

Члан 19.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I број 67-4
У Зајечару, 18.12.2009.  године
       

                
     П Р Е Д С Е Д Н И К

          Иван Јоковић с. р.

На основу члана 145. Закона о енергетици 
(„Сл. гласник РС“, бр. 84/04), члана 2. 4. и 6. Зако-
на о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 
бр. 16/97 и 42/98), члана 20. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07) и чла-
на 39. Статута града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара“, бр. 1/08 и 20/09), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. 
године, донела је 

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 
СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ

Члан 1.

У Одлуци о условима и начину снабдевања 
топлотном  енергијом („Сл. лист општина“, 
бр.7/06, 26/06, 1/07 и “Службени лист града 

Зајечара”, бр. 3/08),  члан 60а мења се и гласи:
„Обрачун и наплата услуге грејања врши 

се применом одговарајућих коефицијената на 
следећи начин:

А) обрачун по м2 - где не постоје уграђена 
топлотна бројила:

- за домаћинства, установе чији је осни-
вач град Зајечар, основне и средње школе, 
политичке, верске и невладине организације                            
-   1

- за остале установе, државне органе и 
друге организације из друштвених делатности 
и привредне организације  - 2

Наплата услуге грејања за домаћинства и 
остале категорије врши се месечно у току целе 
године до 15.- ог  у месецу за претходни месец.

Б) обрачун по kwh - где су уграђена топлотна 
бројила врши се применом јединствене тарифе 
за све потрошаче.

Наплата се врши у сезони за претходни 
месец у коме је испоручена топлотна енергија, 
на основу регистроване потрошње за тај месец 
(од октобра до априла).“

 Члан 2. 

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

I број 011 - 40 
У Зајечару, 18.12.2009. године

  СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

      ПРЕДСЕДНИК
        Иван Јоковић с. р.

На основу члана 30. Закона о водама („Сл.
гл. РС.“, број 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 
и 101/05),  члана 20. став 1. тачка 19. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 
129/07) и члана 39. тачка 30. Статута града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 
1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 18.12.2009. године, донела је

 О  Д  Л  У  К  У 

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И 
БУЈИЦА ЗА 2009. ГОДИНУ

  Члан 1. 

Овом Одлуком, усваја се План одбране од 
поплава и бујица на територији града Зајечара 



18. ДЕЦЕМБАР 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 22 СТРАНА 51

за 2009. годину. 

 Члан 2.
 
План одбране од поплава и бујица на 

територији града Зајечара за 2009. годину  је 
саставни део ове Одлуке.

Члан 3.
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“.

I   број: 011 - 43
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
 

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

П Л А Н 

ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА И БУЈИЦА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ЗА 2009. ГОДИНУ

I У В О Д 
 
Територија града Зајечара налази се у ис-

точном 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 сао-
браћајницама 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, свр-
станa 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 становни-
ка на 1 км2, а у граду 640 на км2. У друштвеном 
сектору запошљено је око 15.000 људи, од чега 
у привреди око 12.000, а ван привреде око 
3.000. Радно способног становништва има око 
30.000 па се процењује да је то довољан људ-
ски потенцијал за ангажовање и заштиту од 
елементарних непогода.

Подручје града Зајечара карактерише 
бројност релативно малих насеља са 500-1000 

становника. У погледу морфолошко-физото-
номских одлика, највећи број сеоских насеља је 
збијеног типа, а има и засеока (Змијанац, Стубал, 
Дубрава) и насеља разуђеног типа (Шљивар, Бо-
ровац, Лубница, Прлита). 

Готово сва сеоска насеља су густо грађена, 
тако да се стамбени и други објекти скоро нас-
лањају један на други. Саобраћајнице у насељи-
ма 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 природних извора и имају при-
родни 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 асвалт-
ним путевима који су у солидном стању.

Од укупно 107.100 ха  површине територије, 
на оранице 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 котлина састављена је од језерских 
седимената и алувијалних наноса. Алувијал-
ни карбонатни нанос пружа се од Грљана до 
железничке станице у потесу „Тимочишта“. Један 
мањи појас северно од Зајечара чини алувијал-
ни нанос песковите иловаче.  

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

Западно и југозападно од Зајечара прео-
влађује 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 
лесивирано земљиште на пешчарима са обе 
стране Вражогрначке реке, северозападно 
смолница, а сама долина од алувијалног нано-
са засутог пиритном јаловином. На крајњем 
западу простире се смеђе кисело земљиште на 
андезиту. Источно од Градскова пружа се појас 
псаудогеја на глинама и песку. У пределу Горња 
Бела Река, Лесковца и Леновца, долином Белог 
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Тимока пружа се узани појас алувијалног наноса 
песковите иловаче.

Око Шипикова и Mалог Јасеновца пружа се 
смолница.

У пределу Мале Јасикове, Дубочана, Гло-
говице и Салаша, простире се велико подручје 
смеђег земљишта на габру. Смолница прео-
влађује 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 отвореношћу према влашко-понтијском 
басену, условљава умерено-континенталну кли-
му са доста израженим локалним карактеристи-
кама. 

Лета су веома топла са просечном темпера-
туром од 20.2º C, а зиме су  умерено хладне са 
просечном температуром од 0.1º C. Средња 
јулска температура је 21.5º C а средња јануар-
ска температура - 0,5º C. Апсолутни 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 минимална температура мања од 0 ºC) је 106.1. 
Просечан број тропских дана (када је максимал-
на температура изнад 30 ºC) је 29.8. 

Падавински режим у Зајечару има одлике 
континенталне климе, али и своје специфичнос-
ти.  Највеће количине падавина у просеку су у 
мају (67.0 мм), док је навећини станица у Србији 
тај максимум у јуну. Најмање количине падави-
на 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 јануа-
ру - 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 гра-
да Зајечара је врло развијена. Основу хидро-
графске 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 конфигурација терена брдско-планин-
ска. Корита ових река нису регулисана, те се за 

време обилних  падавина и  наглог топљења 
снега изливају.

Од хидроакумулације треба поменути бра-
ну на Грлишкој реци код Грлишта, брану код 
Салаша на Дубочанској реци капацитета 50000 
м3 воде и проточну брану „Соколовица“ код Чо-
коњара.

 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 оста-
ле 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 
сусе дних 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 Тимоку и 
Великом Тимоку, што се у претходним годинама 
и показало. Узрок  наглог повећања водостаја 
су дуготрајне 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 Грлишке и Борске 
реке.

Од  воде Белог Тимока угрожено подручје је 
десно приобаље од села Грљана према Зајеча-
ру у површини 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 и пољопривредно земљиште низводно 
од пута Зајечар - Велики Извор, као и објекти 
Општинског затвора и мањи број домаћинстава 
у левом и десном приобаљу  Белог Тимока.

Повећањем водостаја на Црном Тимоку, 
дошло би до пробијања насипа на ударним 
кривинама водотока, што би проузроковало 
плављење земљишта у приобалном 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 насељи-
ма угрожене су и постојеће комуникације и 
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инфраструктура, као и објекти привредних и 
других организација. У насељу Гамзиградска 
Бања плавним таласом захваћен би био Центар 
за рехабилитацију и Центар за одмор и  опо-
равак радника, хидроелектрана „Гамзиград“ и  
викендице у приобалном подручју.

Од воде Великог Тимока угрожено би 
било насеље Трнавац, као и пољопривредно 
земљиште у приобалном подручју на левој и 
десној обали, у површини од 535 ха.

Грлишка и Борска река на свом току изази-
вају плављење појединих делова приобалног 
подручја, што угрожава објекте на овом по-
дручју. 

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

На територији града Зајечара до сада су 
изграђене три хидроакумулације. Хидроакуму-
лација 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. Хидроаку-
мулација на Грлишкој реци је за водоснабдевање 
града Зајечара. Корисници ове хидроакумула-
ције имају документацију о последицама које 
би настале наглим рушењем бране и мерама 
заштите. То спада у домен катастрофалних пос-
ледица. 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 Звездан, Вражогрнац и Тр-
навац, а посебно 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 Ти-
мока у месту  званом „Бурдаци“- лева обала, 
обезбеђено је насипом на делу излива. Наси-
пање је извршено од самих корисника пољо-
привредног земљишта, тако да је изведени на-
сип несређен- неиспланиран, односно како је 
земља истоваривана из трактора, тако су и раз-
личите  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 Фрушко-
горске улице изграђен је цевасти пропуст са 
решетком, па вода једним делом иде кроз про-
пуст, а регулисаним делом због природног пада 
иде према котларници у насељу „Кључ“.

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

Код интерната - Скопљанска улица, ат-
мосферска вода са сливног подручја Краљевице 
и одводног канала поред железничке пруге, ули-
ва се цевастим пропустом, који иде испод коло-
воза 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. Марко-
вића нису у  могућности да приме велики при-
лив воде, па долази до њиховог запушења. 

На основу изложеног, може се закључити 
да територију града Зајечара могу да задесе и 
поплаве већег обима, које би имале велике пос-
ледице 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 одбране од поплава  и то:

- стално радити  на изградњи и реконструк-
цији одбрамбених линија,

- стално радити на повећању степена сигур-
ности одбрана од поплава,

- редовно иновирати техничку документа-
цију о објектима и подручјима,  насипима и ли-
нијама одбране,

- унапређивати системе осматрања, веза и 
координацију извршења задатака.

На рекама и мањим водотоцима где је ниво 
организованости одбране слабији предузети 
мере:

- изградњу мањих устава и брана, за пријем 
поплавног таласа,

- стално радити на пошумљавању голети и 
засејавању 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 овак-
ва  места очисте.

                                                                                       
Превентивне мере можемо набројати 
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сле дећим 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, 
првен ствено пошумаљавањем и  санирањем 
клизишта, 

4. Изградња недостајућих одбрамбених на-
сипа, обалоутврда и одржавање постојећих,

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

6. Изградња система канала за одвођење 
воде и њихово одржавање,

7. Изградња мостова и пропуста са већом 
пропусном моћи воде, 

8. Обележавање на терену линије допирања 
максималног могућег поплавног таласа, који би 
настао рушењем или преливањем бране на хи-
дроакумулацијама,

9. Организација службе осматрања и 
оба вештавања (Службе О и О) на већим водото-
цима и високим бранама, ради благовременог  
обавештавања о опасностима од поплава.

10. Оспособљавање грађана за заштиту и 
спасавање 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 јед. ЦЗ, а посебно 
специјализованих за спасавање на води,

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

14. Остваривање сарадње са јединицама и 
штабовима Војске Србије (посебно са јединица-
ма чија је активност везана за воду).

15. Оспособљавање штабова ЦЗ за руко-
вођење акцијама заштите и спасавања од по-
плава,

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

17. Израда планова заштите и спасавање од 
поплава.

 IV МАТЕРИЈАЛНЕ И ДРУГЕ  ПОТРЕБЕ  И  
МОГУЋНОСТИ ЗА ОВУ ЗАШТИТУ

Угроженост територије града Зајечара 
поред већих водотока Белог Тимока, Црног Ти-
мока и Великог Тимока је такве природе,  да се  

превентивне мере заштите не 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 локализа-
ционих или насипа мањих димензија су такође 
нерентабилне, јер ови насипи захтевају одузи-
мање 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 спро-
водити у мањем обиму и за поплаве мањих 
размера, које обично долазе у летњим месеци-
ма, оне се састоје у следећем:

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

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

- Да се преко МЗ предузму широке мере 
указивања 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 на-
рочито ефикасна ако би се суседна домаћинства  
удружила, јер би у том случају мере превентивне 
заштите обухватиле веће  површине са једне и 
боље би се чувале са друге стране.

- Да се у МЗ по могућству предузму мере 
за извођење краткорочних акција у  радној 
снази, нарочито на уређењу потока и да се бр-
зим 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 
конфигурацију, постоји више бујичних потока. 
Обраслост брдског терена није задовољавајућа, 
те се јавља и ерозија земљишта. Карактеристи-
ка бујичних потока је та, да су кратког тока и ус-
лед већих киша попуне своје корито и изливају 
се у околно земљиште и економске и стамбене 
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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 пото-
ци 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, 
неопходно је редовно одржавање корита 
бујичних река и потока, нарочито на нају-
гроженијим местима, као и  пошумљавање и за-
травњивање 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 спровођење мера за ову заштиту, врши 
Оперативни штаб града Зајечара за ванредне 
ситуације, који образује и којим руководи Гра-
доначелник 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 организација, која 
својим Годишњим планом одбране од поплава 
предвиђа руководиоце сектора и потребно 
стручно људство и механизацију за спровођење 
одбране.

Руководилац сектора је дужан да поред 
свог сектора који се брани одбрамбеним на-
сипом, 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 тери-
торији суседних општина, надлежни орган може 
да нареди општу или делимичну мобилизацију 
и учешће грађана, јединица и штабова цивилне 
заштите, радних јединица, службе ОЈОУ, органа 

локалне самоуправе и материјалних средстава.

     VIII  ОБИМ И ПРВЕНСТВО УЧЕШЋА 
ПРЕДУЗЕЋА - УСТАНОВА

Права и дужност предузећа, установа и 
грађана у заштити од штетног дејства воде про-
писана су Законом о водама („Сл. гласник РС“ 
46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/05).

За заштиту подручја од поплава по-
тре бна су знатна материјална средства, која 
треба обезбедити од стране града Зајечара и 
надлежних државних органа, а радну снагу, 
материјал и опрему обезбедиће АД „Пут“Зајечар, 
АД „Водоградња“ Зајечар, ЈКП „Водовод“ Зајечар, 
Предузеће за путеве „Зајечар“ АД Зајечар и ЈП 
„Тимочка крајина“ Зајечар и то:

 
АД „Пут“ Зајечар 
 

- руководилац сектора  .....................................1
- руководилац деоница ....................................1
- број радно ангажованих............................. 50
- камиони  .....................................................5 ком.
- утоваривачи ..............................................1 ком.
- грејдери ......................................................1 ком.
- булдожери .................................................2 ком.
- алат и материјал по посебном требовању 

АД „ВОДОГРАДЊА“ Зајечар  

- руководилац деонице ....................................1
- број радно ангажованих............................. 12
- камиони кипери ......................................4 ком.
- комбинирке  ..............................................2 ком.
- ровокопачи ...............................................3 ком.
- моторне пумпе
 
ЈКП „ВОДОВОД“ Зајечар 

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

 Предузеће за путеве „Зајечар“ АД Зајечар 

- број радно ангажованих............................. 24
- камиони ......................................................5 ком.
- камиони кипери ......................................7 ком.
- утоваривачи ..............................................2 ком.
- багери ..........................................................3 ком.
- булдожери .................................................1 ком.

ЈП „Тимочка крајина“ Зајечар 
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- број радно ангажованих............................. 30
- ситан алат
- џакови за песак 

На  основу Закона о водама, месне заједнице 
обезбеђују људство као и превозна 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 поја-
ви 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 

људства и материјалних добара и отклањање 
последица од елементарних непогода, ангажују 
се  штаб ЦЗ, штабови ЦЗ у месним заједницама, 
предузећима и другим привредним 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, евакулацију, збрињавање, органи-
зовање и спровођење других мера заштите од 
елементарних непогода, ангажују се специја-
лизоване јединице цивилне заштите (које се 
по саставу мобилишу у зависности од врсте и 
обима непогоде), предузећа и други привредни 
субјекти, у зависности 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 до-
бра у већем обиму, а процена је да  ангажова-
ни субјекти неће моћи да изврше постављене 
задатке,  штаб ЦЗ затражиће учешће јединица 
Војске Србије.

      
XIII МЕРЕ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ 
ПОСЛЕДИЦА ПОПЛАВА

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

них 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 елементрна  непогода,   може да про-
гласи ванредно стање и преузме руковођење 
одбраном од поплава. 

Градоначелник града Зајечара, преко 
Опе ративног штаба града Зајечара за ванредне 
ситуације, доноси одлуке о ангажовању снага и 
средстава  за одбрану од полава. 

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

За ангажовање материјално-техничких 
средстава из предходног става, власници имају 
право на накнаду, према стварно учињеним 
трошковима, коју одређује Градоначелник гра-
да Зајечара, посебним решењем.

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

Саставни део Плана чине прилози (графички 
планови, табеларни прегледи, спискови итд.). 

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

На основу члана 7. и члана 36. Закона о 
превозу у друмском саобраћају (“Сл. гласник 
РС”, број 46/95, 66/01, 61/0, 91/05 и 62/06) и чла-
на 39. став 1. тачка 30. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 1/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 18.12.2009. године, донела је

ОДЛУКУ 

О АУТО - ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
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I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се ближи услови 
за обављање, организацију и начин обављања 
ауто-такси превоза путника на територији града 
Зајечара.

Члан 2.

Ауто - такси превоз путника (у даљем тексту: 
такси превоз) је вид јавног превоза  путника на 
територији града Зајечара.

Такси превоз је вид ванлинијског превоза 
за који путник утврђује релацију и за то плаћа 
износ који покаже таксиметар.

Такси превоз се обавља возилом које је 
намењено и погодно за такси превоз, ако ис-
пуњава услове прописане законом и овом Од-
луком.

Члан 3.

Такси превоз могу обављати предузетници 
и правна лица регистрована за обављање ове 
врсте делатности (у даљем тексту : превозници), 
у складу са законом и овом  Одлуком.

Члан 4.

Такси возач је физичко лице које обавља 
такси превоз, као предузетник или правно лице, 
односно као запослени код  предузетника или 
правног лица, у смислу закона и одредаба ове 
Одлуке.

Члан 5.

Град Зајечар доноси годишњи Програм 
потреба за такси превозом, у складу са сао-
браћајно-техничким условима, којим се одређују 
: локације такси стајалишта, број места на такси 
стајалиштима и број такси возила, оптималан да 
задовољи потребе за такси превозом  путника 
на територији града Зајечара.

Програм из става 1. доноси Градоначел-
ник града Зајечара, крајем текуће године за 
наредну годину, на предлог Одељења за прив-
реду и друштвене делатности Градске управе 
Зајечар (у даљем тексту: надлежно Oдељење), 
у сарадњи са  стручном службом Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове и Одељењем за инспекцијске послове 
Градске управе Зајечар - Службом за вршење 
инспекцијског надзора из области грађевинар-
ства, саобраћаја и заштите животне средине (у 
даљем тексту: инспектор за саобраћај). 

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

 А) ПРЕДУЗЕТНИК

Члан 6.

Физичко лице може обављати такси превоз 
као предузетник ако, поред осталих услова про-
писаних законом, испуњава и следеће услове:

1. да је регистрован за обављање такси 
превоза;

2. да има важећу возачку дозволу за 
упра вљање моторним возилом „Б“ катего-
рије, најмање две године и  важеће лекарско 
уверење;

3. да је власник путничког аутомобила 
за обављање такси превоза путника (у даљем 
тексту: такси возило ), односно да поседује 
ваљан правни акт којим се утврђује право ко-
ришћења такси возила (уговор о закупу, уговор 
о лизингу...);

4. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности ауто-
такси превоза, односно да му правоснажним 
решењем о прекршају није изречена заштитна 
мера забране обављања ауто-такси превоза, 
односно забрана управљања возилима „Б“ 
категорије;

5. да поседује полису за осигурање пут-
ника од последица несрећног случаја у  јавном 
превозу.

 Предузетник може обављати такси 
превоз само једним возилом којим лично 
управља, или са више возила и запосленим 
такси возачима, за које је издато одговарајуће 
одобрење од надлежног Одељења. 

Ако је такси возач запослено лице код 
предузетника мора да испуњава услове из 
става 1. овог члана под тачкама 2. и 4. и да има 
закључен Уговор о раду са послодавцем.

 
Б) ПРАВНО ЛИЦЕ

Члан 7.

Правно лице може обављати такси превоз 
ако, поред осталих услова прописаних законом,  
испуњава и следеће услове:

- да је регистровано  за обављање делат-
ности такси превоза, у складу са законом и овом 
Одлуком;

- да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности ауто-
такси превоза, односно да му правоснажним 
решењем о прекршају није изречена заштитна 
мера забране обављања ауто-такси превоза;

- да је власник или корисник возила по 
основу ваљаног правног  акта којим се утврђује 
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право коришћења такси возила (уговор о заку-
пу, уговор о лизингу), која испуњавају услове 
прописане законом и овом Одлуком;

-  да поседује полису за осигурање путни-
ка од последица несрећног случаја у јавном 
превозу.

Такси возач запослен  код правног лица 
мора да испуњава услове из члана 6. става 1.  
под тачкама 2. и 4. и да има закључен Уговор о 
раду са послодавцем.

В) ТАКСИ ВОЗИЛО

Члан 8.

Такси превоз путника обавља се фабрички 
произведеним путничким аутомобилом који 
има највише пет седишта, рачунајући и седиште 
возача и најмање четворо врата и које, поред 
услова прописаних законом, мора да испуњава 
и следеће услове: 

1.  да је регистровано;
2. да је технички исправно;
3. да има дигитални таксиметар који је 

технички исправан, баждарен, пломбиран и 
постављен тако да износ који откуцава буде 
видљив за путника;

4. да има у возилу ценовник услуга који је 
оверен од  надлежног Одељења , као  и назив 
ауто-такси превозника,  тако да буду видљиви 
за  путника; 

5.  да на  крову возила има  светлећу   оз-
наку  јединственог облика и боје која  садржи: 
обострани натпис „ТАXI“, натпис „ЗАЈЕЧАР“ и 
број кровне ознаке, синхронизовану  тако  да се  
гаси када  је укључен таксиметар;

6.  да има ватрогасни апарат са важећом 
потврдом о контроли и исправности апарата;

7. да рекламне поруке и налепнице (ако их 
има) не буду на стакленим       површинама на 
предњој и задњој страни возила;

8.  да  је споља и изнутра чисто и без фи-
зичких недостатака. 

Изглед кровне ознаке из тачке 5. претходног 
става, одређује Градоначелник града Зајечара, 
посебним актом.

Превозници могу на задњим вратима мо-
торног возила којим се обавља такси превоз 
исписати натпис са својим пословним именом 
и бројем телефона, према акту из става 2. овог 
члана.

Члан 9.

Одељење надлежно за инспекцијске пос-
лове - инспектор за саобраћај проверава ис-
пуњеност услова за такси возило прописаних 
законом и чланом 8. став 1. ове Одлуке, о чему 
доноси решење.

Испуњеност услова инспектор за саобраћај 
утврђује прегледом возила и увидом у потребну 
документацију: важећу саобраћајно техничку 
документацију, полису о осигурању путника  од 
последица несретног случаја у јавном превозу 
и др.

Решење  инспектора за саобраћај из става 1. 
овог члана издаје се са роком важења од једне 
године.

Члан 10.

Превозник је дужан да инспекцијски преглед 
такси возила обави у следећим случајевима:

- пре подношења захтева за обављање 
делатности такси превоза на територији града 
Зајечара;

- пре истека рока важења Решења о прегледу 
такси возила, односно решења о обављању 
такси превоза, најкасније даном истека његове 
важности;

- када врши замену, односно допуну возила 
којим већ обавља такси превоз;

-  по налогу овлашћеног лица.

III - ТАКСИ ДОЗВОЛА

Члан 11.

Захтев за издавање одобрења за обављање 
такси превоза, са потребним доказима , превоз-
ници подносе надлежном Одељењу. 

Члан 12. 
      
Надлежно Одељење, на основу  доказа 

о испуњавању услова из ове Одлуке, доноси 
решење о одобравању обављања такси прево-
за, о чему води посебну евиденцију.

Решење о одобравању обављања такси 
превоза издаће се ако подносилац захтева ис-
пуњава све прописане услове и уколико  постоји 
слободно такси место на такси стајалиштима, 
сходно Програму из члана 5. ове Одлуке.

Решење из претходног става издаје се са 
роком важења од годину дана, или са краћим 
роком у случају промене статуса превозника, 
односно  возила којима се обавља такси превоз, 
која настане пре истека овог рока.

Превозници којима је одобрено обављање 
такси превоза, дужни су да за свако такси вози-
ло којим обављају такси превоз прибаве кровну 
ознаку. 

Надлежно Одељење издаје одговарајућу 
кровну ознаку, уз накнаду коју утврђује Градо-
начелник града Зајечара посебним решењем.
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 Члан 13.

За такси возача издаје се такси дозвола, која  
важи једну годину. 

Када такси возач трајно престане да 
оба вља делатност такси превоза, или изгуби 
статус запосленог код превозника, такси доз-
вола престаје да важи и пре истека њеног рока 
важења.

Такси дозвола је исправа за такси возача, 
коју видно истиче у такси возилу и коју је дужан 
да покаже на захтев овлашћеног лица. 

Такси дозвола садржи:
-  лични број и фотографију такси возача,
-  име и презиме такси возача,
-  статус такси возача (предузетник или за-

послени),
-  пословно име и адресу превозника, 
-  све бројеве кровних ознака које су издате 

превознику,
-  матични број превозника,
- датум издавања.  
Уз захтев за издавање такси дозволе, пре воз-

ник је дужан да достави  и доказ о измиреним 
обавезама по основу локалне комуналне таксе 
за коришћење обележених такси места на такси 
стајалиштима за свако такси возило, у годишњем 
износу.

Уколико превозник не достави доказ о 
измиреним обаветама по основу локалне ко-
муналне таксе из претходног става, надлежно 
Одељење неће издати такси дозволу.

Члан 14.
 
Превозник је обавезан да:
- сваку промену података из такси дозволе 

пријави надлежном Oдељењу најкасније у року 
од осам дана од дана наступања промене;

- све чињенице и доказе које се односе 
на престанак, односно привремени прекид 
обављања делатности, дужи од месец дана 
пријаве надлежном Oдељењу најкасније у року 
од осам дана од дана наступања промене;

- при подношењу пријаве о престанку, од-
носно привременом прекиду обављања такси 
превоза дужем од месец дана, врати такси доз-
волу и кровну ознаку  надлежном Oдељењу;

- врати такси дозволу за такси возача коме 
је престао статус запосленог. 

Превозник не може обављати такси превоз, 
за период за који је пријавио мировање однос-
но привремени прекид обављања делатности 
код Агенције за привредне регистре. 

IV- ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН 
ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 15.

Такси возач је дужан да такси превоз за-
почне:

- са такси стајалишта и
-  на позив путника.

      
Члан 16.

Такси стајалиште, у смислу ове Одлуке,  је 
одређено и уређено место на јавној површини,  
намењено за заустављање и паркирање такси 
возила .  

Такси стајалиште се обележава хоризонтал-
ном и вертикалном саобраћајном сигнализа-
цијом.

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје 
обележава се простор за стајање возила, а на 
почетку и на крају стајалишта, истом бојом,  упи-
сује се ознака :“TAXI“.

Такси стајалиште обележава се вертикал-
ним саобраћајним знаком:   -

„Забрањено паркирање и заустављање , 
осим за  „ TAXI“ возила “.

Такси стајалиште уређује и о његовом 
одржавању се стара  ЈП  „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар.

За коришћење такси места на такси стаја-
лиштима превозник плаћа  локалну комуналну 
таксу на годишњем нивоу за свако такси возило, 
према Одлуци о локалним комуналним такса-
ма.  

Члан 17.

Такси возачи су дужни да  такси возила  пос-
тављају на такси стајалишту према реду долас-
ка, у границама обележених места. 

Такси возач је дужан да буде у свом возилу 
или у непосредној близини возила за  време док 
се оно налази на такси стајалишту.

         
Члан 18.

Такси возач може примити путника на 
превоз ван стајалишта, на местима где није за-
брањено заустављање и паркирање, само ако 
га путник заустави.

               
Члан 19.                                                 

Такси возач не сме стајати изван стаја-
лишта из члана  16.  Одлуке и на стајалиштима 
одређеним  за јавни превоз путника.

Члан 20.

Такси возач је дужан да у возило прими сва-
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ког путника у границама расположивих седишта, 
као и лични пртљаг путника према величини 
простора за пртљаг и носивости такси возила.

Такси возач није дужан да у такси возило 
прими лица под утицајем алкохола и опојних 
дрога, лица оболела од заразних болести, као 
и  лични пртљаг путника којим би се испрљало, 
загадило или оштетило такси возило.

Такси возач не сме да прими у такси возило 
децу испод  шест година старости без пратио-
ца.

Члан 21.

Такси превоз започиње уласком путника у 
возило, односно прихватањем радио - телефон-
ског позива путника.

Такси возач је дужан да, по уласку путника у 
возило, укључи таксиметар.

За време превоза путника, светло на кров-
ној ознаци  мора бити искључено.

Члан 22.

Такси возач је обавезан да за време такси 
превоза буде пристојан и уредан, кao и дa нe 
пуши у возилу за време вожње.

Такси возач је дужан да такси превоз обави 
путем који одреди путник, односно најкраћим 
путем до места опредељења путника, у складу 
са важећим режимом саобраћаја.

Члан 23.

У возилу којим се обавља такси превоз мора 
се налазити:

1. рeшeњe Агенције да је превозник регис-
трован за обављање такси превоза;

2. важеће  одобрење за обављање такси 
превоза;

3. рeшeњe o инспекцијском прегледу такси 
возила;

4. важећа такси дозвола такси возача; 
5. полиса осигурања путника и пртљага од 

последица несрећног случаја у           
јавном превозу; 

6. доказ о измиреним обавезама по осно-
ву локалне комуналне таксе  за    
    коришћење обележених такси места на такси 
стајалишту;

7. оверени Ценовник услуга.

Члан 24.
  
Накнада за обављање такси превоза 

утвр ђује се ценовником услуга и наплаћује 
у износу који покаже таксиметар на месту 
опредељења путника.

У накнаду за обављање такси превоза 
ура чунава се и превоз пртљага путника.

Такси возач је дужан да  путнику изда рачун 
о извршеној услузи.

 
Члан 25.

Ценовник услуга из предходног члана 
утврђује  предузетник, односно правно лице, а 
оверава га  надлежно Одељење.

Члан 26.
 

Ако више путника истовремено користи 
такси превоз до истог места опредељења, нак-
наду за обављање такси превоза плаћају сви 
путници у једнаким деловима, према износу 
који покаже таксиметар.

Члан 27. 

У току такси превоза до места опредељења 
путника, такси возач може примити друге пут-
нике само уз сагласност путника који је започео 
коришћење такси превоза.

Ако путник који је примљен у току такси 
превоза наставља коришћење превоза и пос-
ле места опредељења путника који је започео 
коришћење такси превоза, наставак вожње се 
сматра започињањем коришћења такси прево-
за.

Члан 28.

У случају када не може да изврши започети 
такси превоз због квара на возилу или прекида 
саобраћаја, такси возачу припада као накнада, 
износ који у моменту прекида такси превоза 
покаже таксиметар, умањен за цену старта.

У случају из претходног става, такси возач 
је у обавези да путнику обезбеди  друго такси 
возило.

Члан 29.

Такси возач је дужан да, када такси возило 
користи за сопствене потребе, уклони кровну 
ознаку „ТАXI“.

Члан 30.

Такси возач не може превозити већи број 
путника од броја регистрованих седишта у во-
зилу, нити може накнадно да уграђује већи број 
седишта од регистрованих.

V - НАДЗОР
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Члан 31.

Надзор над спровођењем одредаба ове Од-
луке врши инспектор за саобраћај.

Члан 32.

Превозник је дужан да инспектору за сао-
браћај омогући неометано вршење контроле, 
стави на увид сва потребна документа, да у року 
који инспектор одреди достави потребне по-
датке и да поступи по налогу инспектора.

                                                        
Члан 33.

 
Инспектор за саобраћај је овлашћен да, 

ради контроле такси превоза, зауставља такси 
возила на путу.

Заустављање возила из претходног става 
врши се истицањем знака на коме је уписано  
„СТОП - ИНСПЕКЦИЈА“.

Такси возач је дужан да на знак  инспектора 
заустави возило.

VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34.

Новчаном казном од 5.000 до 500.000 дина-
ра казниће се за прекршај правно лице ако:

1. није регистровано за обављање такси 
превоза (члан 7. став 1 алинеја 1 Одлуке); 

2. обавља такси превоз возилом које не ис-
пуњава услове из члана 2. став 3.  и члана 8. став 
1. тачка 1. - 6. ове Одлуке;

3. не изврши преглед возила, сходно члану  
10.  Одлуке;

4. поступи супротно члану 12. став 4. Од-
луке;

5. ако такси дозволу не истакне видно  у так-
си возилу (члан 13. став 3 Одлуке); 

6. не поступи  у складу са чланом 14. став 1. 
Одлуке;

7. ако обавља такси превоз супротно члану 
14. став 2. Одлуке;

8. такси возило не постави сходно члану 17. 
став 1.   Одлуке;

9.  поступи супротно забрани из члана 19. 
Одлуке;

10.  не обавља такси превоз у складу са чла-
ном 20. Одлуке;

11. такси возач запослен код  правног лица 
не укључи таксиметар и не искључи кровну оз-
наку по уласку путника у такси возило (члан 21. 
став 2. и 3. Одлуке); 

11. ако се у такси возилу не налазе документа 
из члана 23. Одлуке; 

12. такси возач  не изда рачун о извршеној 
услузи (члан 24. став 3. Одлуке); 

13. превози већи број путника од броја 
регистрованих седишта, односно       накнад-
но угради већи број седишта од регистрованих 
(члан 30. Одлуке).

14.  не поступи у складу са чланом 32. Од-
луке;

15. такси возач  не заустави возило на знак 
инспектора за саобраћај (члан 33. став 3.  Од-
луке);

За прекршај из става 1. овог члана казниће 
се новчаном казном од 250  до 25.000 динара и 
одговорно лице у правном лицу.

Члан 35.

Новчаном казном од 5.000 до 300.000 дина-
ра казниће се за прекршај правно лице ако:

1. обавља такси превоз возилом које не ис-
пуњава услове из члана 8. став 1. тачка 7. и 8.  и 
чл. 8. став  3. ове Одлуке;

2. такси возач  не покаже дозволу на захтев 
овлашћеног лица (члан 13. став 3. Одлуке);

3. такси возач  не започне такси превоз у 
складу са чл. 15. Одлуке;

4. такси возач није у свом возилу или непос-
редној близини возила док се оно налази на 
такси стајалишту ( члан  17. став 2. Одлуке);

5. такси возач не обавља такси превоз сход-
но члану 22. Одлуке;

6. такси возач изда рачун супротно члану 
24. став 1. и став 2. Одлуке;

7. такси возач не обезбеди путнику друго 
такси возило у складу са чланом 28. став 2. Од-
луке;

8. такси возач не уклони кровну ознаку 
„ТАXI“  када користи возило за своје  потребе 
(чл. 29. Одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана  казниће 
се новчаном казном од 250 до 20.000 динара  и  
одговорно лице у правном лицу.

Члан 36.

Новчаном казном од 2.500  до  250.000 дина-
ра казниће се за прекршај предузетник ако: 

1. није регистрован за обављање такси 
превоза (члан 6. став 1 алинеја 1 Одлуке); 

2. обавља такси превоз возилом које не ис-
пуњава услове из члана 8.  Одлуке;

3. не изврши преглед возила, сходно члану  
10.  Одлуке;

4 . поступи супротно члану 12. став 4. Од-
луке;

5. ако такси дозволу не истакне видно у 
возили или је не покаже  на захтев овлашћеног 
лица (члан 13. став 3. Одлуке);

6. не поступи  у складу са чланом 14. Од-
луке;
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7. не започне такси превоз у складу са чл. 
15. Одлуке;

8.  такси возило не постави сходно члану 17. 
став 1.  Одлуке;

9. се не налази у возилу  или непосредној 
близини возила док  се оно налази на такси 
стајалишту ( члан  17. став 2. Одлуке);

10.  поступи супротно забрани из члана 19. 
Одлуке;

11.  не обавља такси превоз у складу са чла-
ном 20. Одлуке;

12.  не укључи таксиметар и не искључи 
кровну ознаку по уласку путника  у такси возило 
(члан 21. став 2.  и 3. Одлуке); 

13. не обавља такси превоз сходно члану 
22. Одлуке;

14. ако се у такси возилу не налазе документа 
из члана 23. Одлуке;

15. изда рачун супротно члану 24. став 1. и 
став 2. Одлуке; 

16. не изда рачун о извршеној услузи (члан 
24. став 3. Одлуке);

17. не обезбеди путнику друго такси возило 
у складу са чланом 28. став 2. Одлуке;

18. не уклони кровну ознаку „ТАXI“  када ко-
ристи возило за своје  потребе (чл. 29. Одлуке).

19. превози већи број путника од броја 
регистрованих седишта, односно накнадно 
угра ди већи број седишта од регистрованих 
(члан 30. Одлуке).

20.  не поступи у складу са чланом 32. Од-
луке;

21. не заустави возило на знак инспектора 
за саобраћај (члан 33. став 3.  Одлуке);

За прекршаје из става 1. тачке: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, и 21. овог члана, казниће 
се новчаном казном у износу од  250 до 20.000 
динара такси возач запослен код предузетника. 

Члан 37.

За прекршаје из чл. 34. став 1. тачке:  5, 8, 9, 
и 11, и члана 36. став 1. тачке:  5, 9. и 14. Одлуке, 
може се казнити на лицу места такси возач, 
новчаном казном од 2.500 динара.

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Превозници којима је одобрено обављање 
такси превоза , дужни су да ускладе своје пос-
ловање са одредбама ове Одлуке, најкасније у 
року од шест месеци  од  дана њеног ступања 
на снагу.

Члан 40.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о ауто-такси превозу путника на 
територији општине Зајечар („Службени лист 
општина“, бр. 7/06, 26/06, 6/07, 9/07 и  „Службени 
лист града Зајечара“, бр. 3/08-друга Одлука).

Члан 41.

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

I број 344-7
У Зајечару, 18.12.2009. године 
        

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                   ПРЕДСЕДНИК 
          Иван Јоковић с. р.

На основу члана 93. став 1. Закона о локалној 
самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07), члана 
4. став 1. Одлуке о утврђивању назива улица, 
тргова и других делова насељених места на 
територији града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара”, бр. 6/08) и члана 39. Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара”, 
бр. 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, уз 
претходну Сагласност Министарства за државну 
управу и локалну самоуправу, број 130-015-
05-00064/2009- 09, од 12. 10. 2009. године, на 
седници одржаној 18.12.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О УТВРЂИВАЊУ И ПРОМЕНИ НАЗИВА УЛИЦА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I
УТВРЂУЈУ СЕ називи неименованих улица 

на територији града Зајечара и то:

КО Зајечар, мзв. “Пазариште”

Улица бр. 1. Улица др Властимира Јанковића
Улица бр. 2.    Улица Факултетска
Улица бр. 3.    Улица Јеремије Живановића
Улица бр. 4.    Улица Милана Цветичанина
Улица бр. 5.    Улица др Грује Милутиновића
Улица бр. 6.    Улица Феликса Каница
Улица бр. 7.    Улица Милеве Ајнштајн
Улица бр. 8.    Улица Живојина Павловића
Улица бр. 9.    Улица Џенерова
Улица бр. 10.  Улица Малојасеновачка
Улица бр. 11.  Улица Копривничка

КО Зајечар, мзв. “Пиково имање”
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 Улица бр. 1.    Улица Стакларска
 Улица бр. 2.    Улица Ђорђа Станојевића
 Улица бр. 3.    Улица Вражогрначка
 Улица бр. 4.    Улица Рготска
 Улица бр. 5.    Улица Грљанска
 Улица бр. 6.    Улица Краља Александра
 Улица бр. 7.    Улица Књаз Михајлова
 Улица бр. 8.    Улица Пикова
 Улица бр. 9.    Улица Николе Цоловића
 Улица бр. 10.  Улица Дечанска
 Улица бр. 11.  Улица Флемингова
 Улица бр. 12.  Улица Љубе Дидића

КО Велики Извор мзв. “Вишњар”

Улица бр. 1.    Улица Вишњарска
Улица бр. 2.    Улица Поштанска
Улица бр. 3.    Улица Ратарска
Улица бр. 4.    Улица Славска
Улица бр. 5.    Улица Старине Новака
Улица бр. 6.    Улица Илинденска
Улица бр. 7.    Улица Рибарска
Улица бр. 8.    Улица Источна
Улица бр. 9.    Улица Ђурђевданска
Улица бр.10.   Улица Светосавска
Улица бр.11.   Улица др Љубице Мишић
Улица бр.12.   Улица Северна
Улица бр.13.   Улица Ђорђа Генчића
Улица бр.14.   Улица Мариновачка
Улица бр.15.   Улица Јелашничка
Улица бр.16.   Улица Аврамичка
Улица бр.17.   Улица Грлиштанска
Улица бр.18.   Улица Даваоца крви
Улица бр.19.   Улица Краља Петра Првог
Улица бр.20.   Улица Бањска
Улица бр.21.   Улица Трнавачка
Улица бр.22.   Улица Врбичка
Улица бр.23.   Улица Молерска
Улица бр.24.   Улица Европска
Улица бр.25.   Улица Зидарска
Улица бр.26.   Улица Старопланинска
Улица бр.27.   Улица Видовданска
Улица бр.28.   Улица Јужна
Улица бр.29.   Улица Саборска

КО Звездан, мзв “Пазариште”

Улица бр. 1.    Улица Павла Савића
Улица бр. 2.    Улица Гимназијска
Улица бр. 3.    Улица Западна
Улица бр. 4.    Улица Вашарска
Улица бр. 5.    Улица Планиничка
Улица бр. 6.    Улица Леновачка
Улица бр. 7.    Улица Ласовачка
Улица бр. 8.    Улица Даничићева
Улица бр. 9.   Улица Милутина Миланковића
Улица бр. 10.  Улица Добровољачка
Улица бр. 11.  Улица Пиварска

Улица бр. 12. Улица др Радмила Спалај-
ковића

 
КО Зајечар мзв. “Гњилак”

Улица бр. 1.   Улица др Љубинског
Улица бр. 2.   Улица Тимочке дивизије
Улица бр. 3.   Улица Арчибалда Рајса

КО Звездан мзв. “Гњилак”

Улица бр. 1.   Улица Цара Галерија
Улица бр. 2.   Улица Стражиловска
 
КО Зајечар мзв. “Пишура - Гојкова јаруга”

Улица бр. 1.    Улица Боровачка
Улица бр. 2.    Улица Белоречка
Улица бр. 3.    Улица Вратарничка
Улица бр. 4.    Улица Грлишка
Улица бр. 5.    Улица Лазара Живковића
Улица бр. 6.    Улица Франерова
Улица бр. 7.    Улица Симе Лозанића
Улица бр. 8.    Улица Милетина
Улица бр. 9.    Улица Тунерова
Улица бр.10.   Улица Марка Лека
Улица бр.11.   Улица Кабловска
Улица бр.12.   Улица Керамичарска
Улица бр.13.   Улица Пекарска
Улица бр.14.   Улица Шумарска
Улица бр.15.   Улица Школска
Улица бр.16.   Улица Тимочких епископа
Улица бр.17.   Улица Светогорска
Улица бр.18.   Улица Пећка
Улица бр.19.   Улица Брусничка

КО Звездан мзв. “Преко јаруге”

Улица бр. 1.    Улица Кленовачка
Улица бр. 2.    Улица Табаковачка
Улица бр. 3.    Улица Николичевска
Улица бр. 4.    Улица Дубочанска
Улица бр. 5.    Улица Метришка
Улица бр. 6.    Улица Адама Богосављевића
Улица бр. 7.    Улица Стевана Мачаја
Улица бр. 8.    Улица Козлићева
Улица бр. 9.    Улица Котлујевачка

КО Зајечар мзв. “Звездански пут”

Улица бр. 1.    Улица Винска

II

МЕЊА СЕ постојећи назив улице Моше 
Пијаде, називом: Улица Драгослава Срејовића.
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III

Ово Решење објавити у “Службеном листу 
града Зајечара”.

I бр. 015-1
У Зајечару, 18.12. 2009. године

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

                         ПРЕДСЕДНИК
            Иван Јоковић с. р.

На основу члана 18. ст.1 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. 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 Зајеча-
ра на седници одржаној 18.12.2009. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА  ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ 
КРАЈИНЕ „ ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ ‘’  У ЗАЈЕЧАРУ

Именује се  Владимир Ђуричић за упра вни-
ка Позоришта Тимочке Kрајине „Зоран  Радми-
ловић“ у Зајечару.

О б р а з л о ж е њ е:

Чланом 18. ст.1 Закона о јавним службама 
и чланом 39. тачка 10. Статута града Зајечара 
прописано је да директоре установа именује и 
разрешава оснивач. 

Скупштина града Зајечара је, на седници 
од 23.09.2008.године, донела Одлуку о осни-
вању Позоришта Тимочке Kрајине „Зоран  Рад-
миловић“ у Зајечару (‘’Сл.лист града Зајечара, 
бр.3/08). У чл.19. ове Одлуке одређено је да 
ће до именовања управника, његове послове 
обављати и вршити његова овлашћења, в. д. 
управника Владимир Ђуричић, као и да ту функ-
цију може обављати најдуже једну годину. 

С обзиром  да је истекао мандат в.д. управ-
ника, као и да је у досадашњем раду Владимир 
Ђуричић показао добре резултате, Градско веће 
града Зајечара предложило је  да се он именује 
за управника.

Владимир Ђуричић је рођен 07.06.1961.
године у Кладову. Од 1987. године радио је као 
новинар у Установи за информативну делатност 
‘’Крајина’’ у Неготину. Почетком фебруара 1992. 
године постављен је за заменика директора и 

одговорног уредника РТВ „Крајина“ Неготин. 
Крајем 1998. године именован је, најпре за 
вршиоца дужности, а касније и за директора Ус-
танове „Мокрањчеви дани“. Спајењем Установе 
„Мокрањчеви дани“ и Дома културе „Стеван 
Мокрањац“ крајем 2003. године именован је 
за в.д. директора новоосноване установе, где 
остаје до априла 2005. године. Од августа 2005. 
године, налази се на дужности главног стручња-
ка за културу и медије у Општинској управи 
општине Зајечар, а дужност управника Позо-
ришта ‘’Зоран Радмиловић’’ у Зајечару обавља 
од октобра 2005.године, до укидања овог Позо-
ришта, јула 2008.године.

Имајући у виду напред наведено, а на ос-
нову овлашћења из прописа и у складу са чла-
ном 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,  Позо-
ришту Тимочке Kрајине „Зоран  Радмиловић“ у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-112
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

    ПРЕДСЕДНИК
   Иван Јоковић с. р.

На основу члана 13. Одлуке о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу ‘’Бизнис 
инкубатор центар Зајечар’’ у Зајечару („Сл. лист 
града Зајечара“, број 3/08 и 6/08), 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 18.12.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 
„БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР“ ДОО У 

ЗАЈЕЧАРУ

ИМЕНУЈЕ СЕ Драган Тошић, за директора 
Привредног друштва „Бизнис инкубатор центар 
Зајечар“ ДОО Зајечар.
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О б р а з л о ж е њ е:
 
Скупштина града Зајечара је, на седници од 

23.09.2008.године, донела Одлуку о оснивању 
Привредног друштва „Бизнис инкубатор центар 
Зајечар“ ДОО Зајечар. У чл.13 ове Одлуке 
одређено је да Друштво има директора кога 
именује и разрешава Оснивач на период од 4 
године,а у чл 20.исте Одлуке да ће до именовања 
директора, његове послове обављати и вршити 
његова овлашћења, вршилац дужности 
директора Драган Тошић, као и да ту функцију 
може обављати најдуже једну годину. 

С обзиром  да му је  истекао мандат в. д. 
директора, а да је у досадашњем раду  показао 
добре резултате, Градско веће града Зајечара 
предложило је  да се он именује за директора.

Драган Тошић је рођен  08.05.1955. године 
у Ћуштици, општина Књажевац. Завршио је 
Техничку школу у Зајечару, а 1979. године, дипло-
мирао на Универзитету у Београду - Технички 
факултет у Бору и стекао звање дипломираног 
инжењера металургије. У периоду од 1979.-
1981. године, радио је као асистент приправник 
на Техничком факултету у Бору. Након тога, 
заснива радни однос, најпре у Ливници бакра 
и бакарних легура - Бор, а затим  од 1986.-
2006. године, ради у Фабрици лак жице Бор. Од 
оснивања Бизнис инкубатор центра ‘’Зајечар’’ у 
Зајечару, обавља послове в. д. директора.

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,  Бизнис 
инкубатор центру ‘’Зајечар’’ у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I бр. 02-113
У Зајечару, 18.12.2009. 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-др.закон), члана 
39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист 

града Зајечара“, бр.1/08 и 20/09) и члана 14. и 16. 
Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју у Зајечару 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. 
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О   ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ 

БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У 
ЗАЈЕЧАРУ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

I
Именују се  у Управни одбор Установе за 

дне вни боравак деце и омладине ометене у раз-
воју у Зајечару, као представници запослених, и 
то  

1.  Александар Лазаревић, физиотерапеут-
ски техничар

2.  Санела Тошић, виша медицинска сестра

II

Именује се   Ана Миленковић у  Надзорни одбор 
Установе за дневни боравак деце и омла дине 
ометене у развоју у Зајечару, као представник 
запослених.

   
III

Решење доставити именованима, Установи 
за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I бр. 02-120
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 
3.тач.4.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 18.12.2009. го-
дине, донела је
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Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Разрешава се  Драгољуб Вељковић дужности 
члана Школског одбора Економско трговинске 
школе у Зајечару.

О б р а з л о ж е њ е:

Законом о основама система образовања 
и васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да 
чланове школског одбора именује и разреша-
ва скупштина јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова 
од укупног броја чланова. Истим чланом у ставу 
3. одређено је да Школски одбор чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 

Скупштина општине Зајечар је Решењем I 
број 02-73 од 14.јуна 2006.године,на предлог 
Савета родитеља Економско трговинске школе, 
као овлашћеног предлагача, именовала  Дра-
гољуба Вељковића, за члана Школског одбора  
из реда родитеља.

Школа је актом бр.611-644/в-01/7 од 13.ок-
тобра 2009. године, обавестила Скупштину гра-
да Зајечара да је именованом престао основ по 
коме је именован, с обзиром да  његово дете 
није више ученик ове Школе.

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тач. 4. одређено је, 
да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити, пре истека мандата, поједине чла-
нове, укључујући и председника, ако овлашћени 
предлагач покрене иницијативу за разрешење 
члана органа управљања због престанка осно-
ва по којем је именован у орган управљања.

Имајући у виду напред наведено, а на ос-
нову овлашћења из прописа и у складу са чла-
ном 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 овог решења. Тужба се 
предаје Суду непосредно или преко поште.

 Решење доставити именованом, Економ-
ско трговинској школи у Зајечару  и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-114
У Зајечару, 18.12.2009 године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. 10. и 11.Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09) и члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, број 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Именује се Слободан Дојчиновић за члана 
Школског одбора Економско трговинске школе  
у Зајечару, као представник  родитеља.

О б р а з л о ж е њ е:

Законом о основама система образовања 
и васпитања, у члану 54. одређено је да чла-
нове школског одбора именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, 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.  

 Економско трговинска школа у Зајеча-
ру, је актом бр. 611- 644/в - 01/7 од 13. октобра 
2009.године, обавестила Скупштину града да 
је  Савет родитеља, као овлашћени предлагач, 
предложио Слободана Дојчиновића за новог 
члана Школског одбора, уместо Драгољуба 
Вељковића коме је престао основ по коме је 
именован, с обзиром да  његово дете није више 
ученик ове Школе.  Уз наведени акт Школа је 
приложила Записник Комисије о спроведеном 
тајном гласању бр. 611- 644/а - 01/3 од 13. окто-
бра 2009.године и извештај Полицијске управе 
у Зајечару, стр. пов. бр. 235 -1427- 4770/09 од 
22.10. 2009. године да предложени није осуђи-
ван 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 Савет родитеља, као 
овла шћени предлагач, спровео поступак у 
складу са Законом о основама система образо-
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вања и васпитања и предложио кандидата за 
члана Школског одбора код кога не постоје за-
конске сметње за именовање,  Скупштина града  
Заје чара је  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 овог решења. Тужба се 
предаје Суду непосредно или преко поште.

Решење доставити именованом, Економ-
ско трговинској школи у Зајечару  и архиви 
Скупштине града Зајечара.

I број 02-117
У Зајечару, 18.12.2009 године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић с. р.

На основу члана 54. став 2. и члана 55.став 
3.тач.4.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 18.12.2009. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ  ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Разрешава се  Драган Ранђеловић дужнос-
ти члана Школског одбора Техничке школе у 
Зајечару.

О б р а з л о ж е њ е:

Законом о основама система образовања 
и васпитања, у члану 54. став 2. одређено је да 
чланове школског одбора именује и разреша-
ва скупштина јединице локалне самоуправе, а 
председника бирају чланови већином гласова 
од укупног броја чланова. Истим чланом у ставу 
3. одређено је да Школски одбор чине по три 
представника запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 

Скупштина општине Зајечар је Решењем I 
број 02-76 од 14.јуна 2006. године, на предлог 
Савета родитеља Техничке школе, као 
овла шћеног предлагача, именовала  Драгана 

Ран ђеловића, за члана Школског одбора  из 
реда родитеља.

 Школа је актом 01 бр.611-658 од 23. 
09. 2009.године, обавестила Скупштину града 
Зајечара да је именованом престао основ по 
коме је именован, с обзиром да  његово дете 
није више ученик ове Школе.

Законом о основама система образовања и 
васпитања, у члану 55. став 3. тач.4. одређено је, 
да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити,пре истека мандата, поједине чла-
нове, укључујући и председника, ако овлашћени 
предлагач покрене иницијативу за разрешење 
члана органа управљања због престанка осно-
ва по којем је именован у орган управљања.

Имајући у виду напред наведено, а на ос-
нову овлашћења из прописа и у складу са чла-
ном 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 овог решења. Тужба се 
предаје Суду непосредно или преко поште.

Решење доставити именованом, Техничкој 
школи у Зајечару  и архиви Скупштине града 
Зајечара. 

I број 02-115
У Зајечару, 18.12.2009 године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић, с. р.

На основу члана 54. став 2. 10. и 11.Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр.72/09) и члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, број 1/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 18.12.2009. го-
дине, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

Именује се Ненад Петровић за члана Школ-
ског одбора  Техничке школе  у Зајечару, као 
представник  родитеља.

О б р а з л о ж е њ е:
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Законом о основама система образовања 
и васпитања, у члану 54. одређено је да чла-
нове школског одбора именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе, 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.  

Техничка школа у Зајечару, је актом 01 
бр. 611 - 658 од 23. септембра 2009. године, 
обавестила Скупштину града Зајечара да је  
Савет родитеља, као овлашћени предлагач, 
предложио Ненада Петровића  за новог члана 
Школског одбора, уместо Драгана Ранђеловића, 
коме је престао основ по коме је именован, с 
обзиром да  његово дете није више ученик ове 
Школе.  Уз наведени акт Школа је приложила од-
луку Савета родитеља бр.04/611 од 14.09.2009.
године,са извештајем Комисије о спроведеном 
тајном гласању,  и извештај Полицијске управе 
у Зајечару, стр.пов.бр.235-1414-4686/09 од 
19.10.2009.године да предложени није осуђиван 
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 Савет родитеља,као 
овла шћени 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 гра-
да  Зајечара је 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,  Техничкој 
школи у Зајечару  и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-118
У Зајечару, 18.12.2009 године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
               Иван Јоковић, с. р.

На основу члана 39. Статута града Зајечара 

(„Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
18.12.2009. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СПОРАЗУМ О 
САРАДЊИ

I

Даје се сагласност на Споразум о сарадњи 
између Града Монфалконеа и Града Зајечара, 
закључен 31. октобра 2009. године у Зајечару.

                                                                  
II

     
Решење објавити у „Службеном листу Града 

Зајечара“.

I бр. 02 - 124
У Зајечару, 18.12. 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

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

На основу члана 39. Статута града Зајеча-
ра („Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 18.12. 2009. године, донела је   

З А К Љ У Ч А К  

О ДАВАЊУ ОВЛАШЋЕЊА ГРАДОНАЧЕЛНИКУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА  ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ  УГОВОРА  О 

ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
ЗА ПОСТАВЉАЊЕ АУТОМАТСКЕ МЕРНЕ СТАНИЦЕ 

(АМСКВ)  ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У 
ЗАЈЕЧАРУ

 Члан 1.

Овлашћује се Градоначелник града Зајеча-
ра да са Републиком Србијом - Министарством 
животне средине и просторног планирања 
- Агенцијом за заштиту животне средине Бео-
град, закључи Уговор о давању у закуп, непос-
редном погодбом, без накнаде, грађевинског 
земљишта у јавној својини и то дела кп. бр. 
9459/2 КО Зајечар, у површини од 0.00,25ха, што 
чини реални део од 25/1498 парцеле корисника 
града Зајечара, ради постављања аутоматске 
мерне станице (АМСКВ) за праћење квалитета 
ваздуха у Зајечару.



18. ДЕЦЕМБАР 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 22 СТРАНА 69

Земљиште се даје у закуп на период од 20 
година.

Члан 2.

Закључак доставити Градоначелнику града 
Зајечара, Одељењу за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе 
Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр.02-125
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                         

         ПРЕДСЕДНИК
          Иван Јоковић  с. р

.
 На основу члана 39. Статута града 

Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 
1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 18.12.2009. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ
ЗА УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

I

 Школа за основно и средње образовање 
“Јелена Мајсторовић” у Зајечару ул. Тимочке 
буне бр. 14, ослобађа се од обавезе плаћања 
накнаде за уређење грађевинског земљишта 
Јавном предузећу “Дирекција за изградњу” 
Зајечар, у износу од 236.061,84 динара, у пос-
тупку реконструкције и надградње Интерната у 
оквиру школе.

II

 Закључак објавити у “Службеном листу 
града Зајечара”

I бр. 02-126
У Зајечару, 18.12.2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

            ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић 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.



70 СТРАНА БРОЈ 22 SLU@BENI LIST 18. ДЕЦЕМБАР 2009.



18. ДЕЦЕМБАР 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 22 СТРАНА 71



72 СТРАНА БРОЈ 22 SLU@BENI LIST 18. ДЕЦЕМБАР 2009.



18. ДЕЦЕМБАР 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 22 СТРАНА 73



74 СТРАНА БРОЈ 22 SLU@BENI LIST 18. ДЕЦЕМБАР 2009.



18. ДЕЦЕМБАР 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 22 СТРАНА 75



САДРЖАЈ

Одлука о Петом допунском буџету града Зајечара ................................................................................................ 1
Одлука о буџету града Зајечара ...................................................................................................................................... 5
Одлука о ангажовању екстерног ревизора за обављање
екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зајечара 
за 2009. годину ........................................................................................................................................................................21
Одлука о оснивању Буџетског фонда за заштиту и унапређење
животне средине  града Зајечара ..................................................................................................................................21
Одлука о изменама Одлуке о накнади за коришћење
грађевинског земљишта ....................................................................................................................................................22
Одлука о утврђивању посебних услова у поступку легализације
објеката на територији града Зајечара .......................................................................................................................22
Одлука о изменама Одлуке о комуналном уређењу на територији
града Зајечара .........................................................................................................................................................................24
Одлука о утврђивању појединачне вредности бода и
тежинским коефицијентима за обрачун накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта за период 01. 01. – 31. 12. 2007.
године .........................................................................................................................................................................................24
Одлука о утврђивању појединачне вредности бода и
тежинским коефицијентима за обрачун накнаде за коришћење
градског грађевинског земљишта за период 01. 01. – 31. 12. 2008.
године .........................................................................................................................................................................................28
Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима
за уговарање висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта ......................................................31
Одлука о изради Просторног плана територије града Зајечара ...................................................................33
Одлука о приступању изради  Стратешке процене утицаја на 
животну средину  Просторног плана територије града Зајечара ..................................................................34
Одлука о изради измена и допуна Генералног урбанистичког
плана града Зајечара и приградских насеља – измене и
допуне и усклађивању са одредбама Закона о планирању
и изградњи ...............................................................................................................................................................................35
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину измена и допуна Генералног урбанистичког плана града 
Зајечара – измене и допуне и усклађивања са Законом о 
планирању и изградњи ......................................................................................................................................................36
Одлука изради планова генералне регулације града Зајечара .....................................................................37
Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја
на животну средину планова регулације града Зајечара бр. 2 
североисток, исток, југ и југозапад града Зајечара ...............................................................................................39
Одлука о неприступању изради Стратешке процене утицаја на 
животну средину планова генералне регулације града Зајечара
 бр. 1 – север и северозапад града Зајечара и бр. 3 – центар
града Зајечара .........................................................................................................................................................................40
Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним
таксама .......................................................................................................................................................................................41
Одлука о изменама и допунама Решења о оснивању Установе за
управљање Парк - шумом „Краљевица“ и спортским и другим објектима 
на Краљевици .........................................................................................................................................................................41
Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа



18. ДЕЦЕМБАР 2009. SLU@BENI LIST БРОЈ 22 СТРАНА 77
„Тимочка крајина“ .................................................................................................................................................................44
Одлука о Стручној служби за скупштинске послове града Зајечара ...........................................................45
Одлука о стипендирању студената града Зајечара ..............................................................................................48
Одлука о изменама Одлуке о условима и начину снадбевања
топлотном енергијом ..........................................................................................................................................................50
Одлука о усвајању Плана одбране од поплава и бујица
за 2009. годину ........................................................................................................................................................................50
Одлука о ауто – такси превозу путника на територији
града Зајечара .........................................................................................................................................................................56
Решење о утврђивању и промени назива улица на територији
града Зајечара .........................................................................................................................................................................62
Решење о именовању управника  Позоришта Тимочке
крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару .....................................................................................................................64
Решење о именовању директора  Привредног друштва 
„Бизнис инкубатор центар Зајечар“ у Зајечару .......................................................................................................64
Решење о именовању чланова Управног и надзорног одбора
Установе за дневни боравак деце и омладине
ометене у развоју у Зајечару из реда запослених .................................................................................................65
Решење о разрешењу члана Школског одбора Економско – трговинске 
школе у Зајечару ....................................................................................................................................................................66
Решење о именовању члана Школског одбора Економско – 
трговинске школе у Зајечару ...........................................................................................................................................67
Решење о разрешењу члана Школског одбора Техничке
школе у Зајечару ....................................................................................................................................................................67
Решење о именовању члана Школског одбора Техничке
школе у Зајечару ....................................................................................................................................................................67
Решење о давању сагласности на споразум о сарадњи  ...................................................................................68
Закључак о давању овлашћења Градоначелнику града 
Зајечара за закључење уговора о давању у закуп грађевинског
земљишта за постављање аутоматске мерне станице (АМСКВ)
за праћење квалитета ваздуха  у Зајечару .................................................................................................................68
Закључак о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта ....................................................................................................................................................69

Прилози

Извод из Записника са 13. седнице Комисије за планове града Зајечара .................................................70
Службена белешка ................................................................................................................................................................72
Карта обухвата Просторног плана града Зајечара ...............................................................................................74
Карта обухвата подручја Генералног урбанистичког плана
града Зајечара  ........................................................................................................................................................................75
Карта обухвата планова генералне регулације града Зајечара .....................................................................75


