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На основу члана 15. Одлуке о службеним путовањи-
ма изабраних, именованих и постављених лица у органи-
ма града Зајечара („Сл. лист града“ бр. 16/10) и члана 12. 
ст. 1 Одлуке о Градском већу града Зајечара („Сл. лист 
града“ бр. 1/08 и 3/10) Градско веће града Зајечара на 
седници одржаној 26.11.2010. године доноси:

О Д Л У К У 
O ПОТРЕБИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

Члан 1. 

Бошко Ничић, градоначелник Града Зајечара, Рајко 
Стевановић, помоћник градоначелника Града Зајечара 
и један представник Установе културе „Центра за кул-
туру града Зајечара“ упућују се као представници Града 
Зајечара у Румунију, град Калараш ради присуствовања 
обележавању Дана државности Румуније и културним 
манифестацијама,  као и договору око организовања 
„Дана Зајечара“ у Каларашу и „Дана Калараша“ у Зајеча-
ру, у временском периоду од 30.11 – 03.12.2010. године.

Члан 2.

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

Члан 3.

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

Одлуку доставити: именованим представницима и 
архиви.

III бр. 011-60/10
У Зајечару, 26.11.2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

      ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић с. р

На основу члана 55. Oдлуке о грађевинском зем -
љишту („Службени  лист града Зајечара“, бр. 12/2010), 
члана 4.Одлуке о постављању монтажних објеката на 
јавним површинама (  Сл.лист општина бр. 14/06,21/06,1
/07,6/07,9/07 и Сл.лист Града бр.3/08 и 6/08)    члана 39. 
Статута града Зајечара („Службени  лист града Зајечара“, 
бр. 1/08и 20/09 ) a  у вези Одлуке о приступању изради 
Плана локација  бр 350-32/2010, Градоначелник Града 
Зајечара Бошко Ничић, доноси

ПЛАН ЛОКАЦИЈА 
ЗА  ДАВАЊЕ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 

РАДИ  ПРОДАЈЕ СВЕЋА, ЦВЕЋА И ПОГРЕБНЕ 
ОПРЕМЕ  

Члан 1.

Овим  Планом локација утврђују се услови  за пок-
ретање поступка давања у закуп земљишта јавне својине,  
на одређено време, а у  циљу постављања отворених 
и затворених тезги,  за продају свећа, цвећа, погребне 
опреме и других елемената у функцији сахрањивања, на 
локацији новог градског  гробља у Зајечару, место звано 
Мали Ступањ, КО Велики Извор.

Члан 2.

Постављање тезги извршиће се на деловима кп.бр. 
16185,11515 и 20066 КО Велики Извор, између Планом 
предвиђеног паркинг простора и зеленила а наспрам  
започетих гробних места.

Тезге ће бити габарита 2,06  0,86м2, површине бруто 
1,77м2, од природног материјала - дрво

Ближи услови утврђени Планом локација од 
09.11.2010.године, израђеним од стране стручне службе, 
Мишљење Пројектантског стручњака за потребе града 
од 10.11.2010.год, саставни су део овог Плана и основ за 
расписивање огласа ,припрему  техничке документације 
и друге правне радње до реализације Плана.

Члан 3.
 
Текстуални део Плана из претходног члана садржи:
–локацију и тип објекта, са описом постојећег 
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стања,
–правила постављања објекта
–мере заштите 
–опште услове.
Графички прилог садржи Извод из ПДР - а Ново 

Гробље са уцртаном локацијом планираних монтажних  
објеката - тезги.

 
 Члан 4.

План локација има важност најмање 5 година, уз 
могућност продужења.

 По спроведеном поступку јавног оглашавања 
закључиће се Уговор са наповољнијим понуђачима, на 
период од једне године, са продужењем Анексом, за 
сваку  наредну годину, до истека рокова из става 1.овог 
члана.
                                                                             

 Члан 5.

Све административне послове у вези реализа-
ције овог Плана обављаће Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове ГУ Зајечар.

Члан 6.

План локација ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у Службеном листу Града Зајечара.

II Бр. 350 - 34
У Зајечару 23. 11. 2010. године  
                                             
 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА               
                                                                                       

                                     Бошко Ничић с. р.

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