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На основу члана 4 став 6 и члана 13 став 3 Закона 
о социјалном становању („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009) и 
члана 12 став 1 Одлуке о градском већу („Сл. лист Града 
Зајечара“, бр. 1/08 и 3/10) Градско веће Града Зајечара 
на седници одржаној дана 10. 12. 2010. године донело је 

О Д Л У К У
О УЧЕШЋУ У ПРОЈЕКТУ „ИЗГРАДЊA СТАНОВА ЗА 
СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ ИЗ КРЕДИТА РАЗВОЈНЕ 

БАНКЕ САВЕТА ЕВРОПЕ“

Члан 1

Овом одлуком даје се сагласност Граду Зајечару за 
учешће у пројекту „Изградња станова за социјално ста-
новање из кредита Развојне банке Савета Европе“.

 
Члан 2

Градско веће Града Зајечара је сагласно да се пок-
рене поступак о оснивању непрофитне стамбене органи-
зације у циљу реализације пројекта из члана 1.

Члан 3

Град Зајечар се обавезује да ће обезбедити услове 
предвиђене конкурсом за реализацију пројекта.

Члан 4

 Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
„Службеном листу Града Зајечара“.

III бр. 011-66/10
У Зајечару, 10. 12. 2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

П Р Е Д С Е Д Н И К
 Бошко Ничић с.р.

На основу члана 19. Закона о планирању и изградњи 
(‘’Сл.гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) и члана 12. 
став 8. Одлуке о Градском већу града Зајечара (‘’Сл.лист 

Града Зајечара’, бр. 01/08, 03/08 и 03/10), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној 10.12.2010. године, 
донело је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ ПРОС-

ТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Усваја се Пројектни задатак за израду Просторног 
плана територије Града Зајечара и даје се сагласност 
Градоначелнику Града Зајечара да потпише Пројектни 
задатак.

Пројектни задатак се упућује обрађивачу плана ДОО 
‘’Инфоплан’’ из Аранђеловца према склопљеном Уговору 
бр.404 – 92 од 03.09.2010. године ради стручне обраде 
и поступања код израде Просторног плана територије 
Града Зајечара.

Пројектни задатак са подацима налази се у прилогу 
овог Закључка.

Образложење:

На основу члана 19. Закона о планирању и изградњи 
(‘’Сл.гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09 и 64/10), Просторни 
план јединице локалне самоуправе одређује смернице 
за развој делатности и намену површина, као и услове 
за одрживи и равномерни развој на територији јединице 
локалне самоуправе. Надлежни орган јединице локалне 
самоуправе је дужан да достави обрађивачу плана 
елементе смерница за развој делатности па је потребно 
доставити Пројектни задатак за израду Просторног плана 
територије Града Зајечара.

Имајући у виду обавезу из наведеног Закона, Градо-
начелник Града Зајечара   сачиниo je Пројектни задатак 
за израду Просторног плана територије Града Зајечара.

Даља процедура израде документа Просторног 
плана територије Града Зајечара, након потписивања 
Пројектног задатка, ће се састојати у изради Нацрта 
Просторног плана територије Града Зајечара од стране 
обрађивача. Нацрт плана ће након уговореног рока 
(најкасније до краја фебруара) подлећи стручној контро-
ли Комисије за планове Града Зајечара, затим јавном 
увиду који ће трајати 30 дана у ком року ће моћи сви 
заинтересовани грађани, органи и институције да дају 
своје сугестије или примедбе. Резултате јавног увида ће 
разматрати стручна комисија за планску документацију 
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Града Зајечара и даће упутства за измену нацрта. Ус-
војени нацрт плана од стране комисије ће се даље дос-
тавити Градском већу и Градској скупштини на усвајање. 
Након процедуре и усвојеног Просторног плана терито-
рије Града Зајечара, град ће бити плански уређен према 
савременим потребама живота и имаће  битан документ 
за изградњу, привлачење инвестиција и уређење терито-
рије модерног Зајечара.

Из свега наведеног, предлаже се Градском већу да 
донесе Закључак као у диспозитиву.

III бр. 02/225/10
У Зајечару, 10. 12. 2010.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић, с.р

На основу члана 23. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) и 
члана 12. став 8. Одлуке о Градском већу града Зајечара 
(‘’Сл.лист Града Зајечара’, бр. 01/08, 03/08 и 03/10), Град-
ско веће града Зајечара, на седници одржаној 10.12.2010. 
године, донело је

ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА И ДОПУНЕ 
ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА ИЗРАДУ ГЕНЕРАЛНОГ 

УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, ОДНОСНО 
ИЗРАДУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ПРИГРАДСКИХ НАСЕЉА – ИЗМЕНЕ 
И ДОПУНЕ (‘’Сл.лист општина’’, бр. 14/00 и 13/03) И 

УСКЛАЂИВАЊЕ СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О
ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ

Усваја се Пројектни задатак од 01.11.2010. године 
и допуна Пројектног задатка од 06.12.2010. године за 
израду Генералног урбанистичког плана Града Зајечара, 
односно за потребе измене и допуне Генералног плана 
Града Зајечара и приградских насеља – измене и допуне 
(‘’Сл.лист општина’’, бр. 14/00 и 13/03) и усклађивање са 
одредбама Закона о планирању и изградњи (‘’Сл.гласник 
РС’’, бр. 72/09, 81/09 и 64/10) и даје се сагласност Градо-
начелнику Града Зајечара да потпише Пројектни задатак 
и допуну Пројектног задатка.

Пројектни задатак и допуна Пројектног задатка 
се упућују обрађивачу плана ДОО ‘’Инфоплан’’ из 
Аранђеловца према склопљеном Уговору бр.404 – 93 од 
03.09.2010. године ради стручне обраде и поступања код 
израде Генералног урбанистичког плана Града Зајеча-
ра.

Пројектни задатак и допуна Пројектног задатка са 
подацима налазе се у прилогу овог Закључка.

Образложење:

На основу члана 23. став 1. Закона о планирању 
и изградњи (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09 и 64/10), 
Генерални урбанистички план се доноси као стратешки 
развојни план, са општим елементима просторног раз-
воја. Надлежни орган јединице локалне самоуправе је 
дужан да достави обрађивачу плана елементе прос-
торног развоја, а пошто се овде ради о измени и допуни 
Генералног плана Града Зајечара и приградских насеља 
– измене и допуне (‘’Сл.лист општина’’, бр. 14/00 и 13/03) 
и усклађивање са одредбама Закона о планирању и 
изградњи, потребно је доставити Пројектни задатак за 
измену и допуну Генералног плана Града Зајечара и 
приградских насеља – измене и допуне.

Имајући у виду обавезу из наведеног Закона, 
Градоначелник Града Зајечара  сачиниo je Пројектни 
задатак 01.11.2010. године и допуну Пројектног задатка 
06.12.2010. године за израду Генералног урбанистичког 
плана Града Зајечара, односно за потребе измене и 
допуне Генералног плана Града Зајечара и приградских 
насеља – измене и допуне (‘’Сл.лист општина’’, бр. 14/00 
и 13/03) и усклађивање са одредбама Закона о плани-
рању и изградњи (‘’Сл.гласник РС’’, бр. 72/09, 81/09 и 
64/10).

Даља процедура израде документа Генералног ур-
банистичког плана Града Зајечара, након потписивања 
Пројектног задатка и допуне Пројектног задатка, ће се 
састојати у изради Нацрта Генералног урбанистичког 
плана Града Зајечара од стране обрађивача. Нацрт пла-
на ће након уговореног рока (најкасније до краја фебруа-
ра) подлећи стручној контроли Комисије за планове 
Града Зајечара, затим јавном увиду који ће трајати 30 
дана у ком року ће моћи сви заинтересовани грађани, ор-
гани и институције да дају своје сугестије или примедбе. 
Резултате јавног увида ће разматрати стручна комисија 
за планску документацију Града Зајечара и даће упут-
ства за измену нацрта. Усвојени нацрт плана од стране 
комисије ће се даље доставити Градском већу и Градској 
скупштини на усвајање. Након процедуре и усвојеног 
Генералног урбанистичког плана Града Зајечара, град 
ће бити плански уређен према савременим потребама 
живота и имаће  битан стратешки документ за изградњу, 
привлачење инвестиција и уређење територије модерног 
Зајечара.

Из свега наведеног, предлаже се Градском већу да 
донесе Закључак као у диспозитиву.

III бр. 02/224/10
У Зајечару, 10. 12. 2010.`

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић, с.р.
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На основу члана 12. став 1. Одлуке о Градском већу 

града Зајечара  („Сл. лист града Зајечара“, број 1/08 и 
3/10), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 
10. 12. 2010. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е
О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА ЈКП „ТОПЛАНА“ 

ЗАЈЕЧАР - У ЛИКВИДАЦИЈИ У УПРАВНОМ И 
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ  „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ МОРАВИА 

- ЗАЈЕЧАР“ А.Д.

I

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Миодраг Митић из Зајечара, дипл. 
инж. машинства, за представника ЈКП „Топлана“ Зајечар 
- у ликвидацији у Управном одбору „Топлификације Мо-
равиа - Зајечар“ А.Д. 

                                                                  

II

ОДРЕЂУЈЕ СЕ Драгослав Мариновић из Зајечара, 
дипл. инж. агрономије, за представника ЈКП „Топлана“ 
Зајечар - у ликвидацији у Надзорном одбору „Топлифи-
кације Моравиа - Зајечар“ А.Д.

III

Решење објавити у „Службеном листу Града Зајеча-
ра“.

III бр. 02-223/2010
У Зајечару, 10. 12. 2010. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                       Бошко Ничић  с. р.

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