
ГОДИНА III БРОЈ 25 20. ДЕЦЕМБАР 2010.

На основу члана 43.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009 и 73/2010), члана 32.  Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 2. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број 1/08). Скупштина града Зајечара је, на седници од 20.12.2010. године, донела 

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2011. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Зајечара за 2011. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, 
      РАСХОДА И ИЗДАТАКА                                                      у динарима

I Укупни приходи и примања остварени
по основу продаје нефинансијске имовине                                                            1.305.409.852,00
(кл.7+кл.8)
II Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине                                                                                           1.600.239.852,00
(кл.4+кл.5)
III Буџетски суфицит/дефицит                                                                                -  294.830.000,00
(кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)
IV Издаци за набавку финансијске имовине
(осим за набавку домаћих хартија
од вредности)                                                                                                                             /
(конто 62)
V Укупан фискални суфицит/дефицит                                                                    - 294.830.000,00
(III+IV)

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

I Примања од задуживања                                                                                         329.000.000,00
(конто 91)
II Примања од продаје финансијске имовине                                                               7.830.000,00
(конто 92)
III Издаци за набавку финансијске имовине
(за набавку домаћих хартија од вредности)                                                                            /
(конто 62)
IV Издаци за отплату главнице дуга                                                                            42.000.000,00
(конто 61)
V Нето финансирање                                                                                                 294.830.000,00
(I + II) – (III + IV)
VI Укупан фискални суфицит/дефицит
плус нето финансирање                                                                                                                0,00
(A. рим. V + Б. рим. V) = 0
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В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ
 БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА                                                                               696.761.353,00

 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима

ОПИС Шифра економске
класификације

Средства из
буџета

1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.305.409.852,00

1. Порески приходи 71 756.784.000,00
    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне          
     добитке (осим самодоприноса) 711 500.273.000,00

    1.2. Самодопринос   711180 60.000,00
    1.3. Порез на имовину 713 93.703.000,00
    1.4. Порез на добра и услуге
    (осим накнада које се користе преко 
    Буџетског фонда), у чему:

714 16.476.000,00

    - појединачне врсте прихода са одређеном 
    наменом (наменски приходи) 54.000.000,00

   1.5. Остали порески приходи 716 92.160.000,00
2. Непорески приходи
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у чему: 74 249.433.852,00

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 500.000,00
3. Донације 731 + 732 -
4. Трансфери 733 298.692.000,00
5. Примања од продаје нефинасијске имовине 8 -
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1.600.239.852,00

1. Текући расходи 4 1.243.323.442,00
   1.1. Расходи за запослене 41 353.632.892,00
   1.2. Коришћење роба и услуга 42 289.229.900,00
   1.3. Отплата камата 44 23.811.000,00
   1.4. Субвенције 45 76.356.000,00
   1.5. Социјална заштита из буџета 47 9.160.000,00
   1.6. Остали расходи 48 + 49 491.133.650,00
2. Трансфери 463 79.300.000,00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 277.616.410,00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 -
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА 336.830.000,00

1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 7.830.000,00

2. Задуживање 91 329.000.000,00

    2.1. Задуживање код  домаћих кредитора 911 329.000.000,00
    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 -
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 42.000.000,00
3. Отплата дуга 61 42.000.000,00
   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 42.000.000,00
   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 -
   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 -
4. Набавка финансијске имовине 6211 -

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 3.917.772,61
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НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор 
финансирања 14)

3 651.075,34

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 2.

Средства буџета у износу од 1.642.239.852,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника 
средстава буџета у укупном износу од 696.761.353,00 динара  распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:  
    

ПЛАН ПРИХОДА
БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

01.01.-31.12.2011.
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 390.000.000,00 - 390.000.000,00

711121 Порез на прих.од сам.дел.који се плаћа   према 
стварно оствареном нето приходу 15.000.000,00 - 15.000.000,00

711122 Порез на приходе од самосталних делатности  који 
 се плаћа према паушалном нето приходу 17.000.000,00 - 17.000.000,00

711143 Порез на приходе од непокретности 16.789.000,00 - 16.789.000,00
711145 Порез на приходе од давања у закуп покрет. ствари 2.000.000,00 - 2.000.000,00
711146 Порез на приход од пољопривреде  и шумарства 10.000,00 - 10.000,00
711147 Порез на земљиште 4.054.000,00 - 4.054.000,00

711148 Порез на приходе од непокретности на основу 
решења пореског органа 90.000,00 - 90.000,00

711161 Порез на приход од осигурања лица 100.000,00 - 100.000,00

711181 Самодопр.према зарадама запосл.и по основу 
пензија на територији МЗ и општине 40.000,00 - 40.000,00

711183 Самодопринос  из прихода од пољ.и шумарства 10.000,00 - 10.000,00

711184 Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном 
делатношћу 10.000,00 - 10.000,00

711191 Порез на остале  приходе 47.650.000,00 - 47.650.000,00
711193 Порез на приход спортиста и спортских стручњака 7.520.000,00 - 7.520.000,00

УКУПНО 711000 500.273.000,00 - 500.273.000,00

712111 Порез на фонд зарада запослених који се финансирају из 
буџета и фондова обавезног соц. осигурања 2.000,00 - 2.000,00

712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 170.000,00 - 170.000,00
УКУПНО 712000 172.000,00 - 172.000,00

713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од физичких лица 31.700.000,00 - 31.700.000,00

713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 
уделе) од правних лица 33.000.000,00 - 33.000.000,00

713311 Порез на наслеђе и поклон 3.500.000,00 - 3.500.000,00

713421 Порез на пренос апосолутних права на
непокретност 17.300.000,00 - 17.300.000,00

713422 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и 
другим хартијама од вредности 1.000,00 - 1.000,00

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним 
моторним возилима и пловним објектима 8.200.000,00 - 8.200.000,00

713424 Порез на пренос апсолутних права на осталим 
објектима 1.000,00 - 1.000,00

713611 Порез на акције на име и уделе 1.000,00 - 1.000,00
УКУПНО 713000 93.703.000,00 - 93.703.000,00

714431 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 106.000,00 - 106.000,00

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 4.660.000,00 - 4.660.000,00

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе
и прикључна возила 10.000.000,00 - 10.000.000,00
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714543 Накнада за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта       300.000,00 - 300.000,00

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

714552 Боравишна  такса 800.000,00 - 800.000,00

714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине 50.000,000,00 - 50.000,000,00

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

УКУПНО 714000 70.476.000,00 - 70.476.000,00

716111 Комунална такса за истицање фирме на
пословном простору 92.160.000,00 - 92.160.000,00

УКУПНО 716000 92.160.000,00 - 92.160.000,00

733141 Ненаменски трансфери од Републике
 у корист нивоа градова 233.692.000,00 - 233.692.000,00

733142 Други текући трансфери од Републике
у корист нивоа градова 50.000,000,00 50.000,000,00

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

УКУПНО 733000 298.692.000,00 - 298.692.000,00

741141 Приходи буџета града од камата на средства 
консолидованог рачуна 700.000,00 - 700.000,00

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 800.000,00 - 800.000,00
741522 Средства остварена од давања у закуп пољоприв. 500.000,00 - 500.000,00

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.

4.300.000,00 - 4.300.000,00

741532 Комунална такса за коришћење простора за 
паркирање 10.000,00 - 10.000,00

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 170.000.000,00 - 170.000.000,00

741536 Накнада за коришћење грађевинског 
земљишта од правних лица 6.000.000,00 - 6.000.000,00

УКУПНО 741000 182.310.000,00 - 182.310.000,00

742142 Приходи од давања у закуп односно на 
коришћење 14.500.000,00 - 14.500.000,00

742143 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште
у корист нивоа градова 1.000,00 - 1.000,00

742241 Градске административне таксе 12.700.000,00 - 12.700.000,00

742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 8.300.000,00 - 8.300.000,00

742341 Приходи који својом делатношћу остварују органи 
и организације 220.000,00 - 220.000,00

742372 Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе 
које остварују додатним активностима - 693.261.353,00 693.261.353,00

УКУПНО 742000 35.721.000,00 693.261.353,00 728.982.353,00

743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 
прекршаје 6.000.000,00 - 6.000.000,00

743341 Приходи од новчаних казни изречених у 
прекршајном поступку 1.000.000,00 - 1.000.000,00

743342 Приходи од мандатних казни и казни изречених у
управном поступку у корист нивоа градова 500.000,00 - 500.000,00

743343 Новчане казне за прекршаје које је изрекао градски
орган надлежан за извршење ја. 1.000,00 - 1.000,00

743351
Приходи од новчаних казни изречених у прекрш.
поступку за прекршаје прописане актом скупштине
општине, као и одузета имов. корист у том поступку

12.000,00 - 12.000,00

УКУПНО 743000 7.513.000,00 - 7.513.000,00
745141 Остали приходи у корист нивоа градова 24.389.852,00 3.500.000,00 27.889.852,00

УКУПНО 745000 24.389.852,00 3.500.000,00 27.889.852,00

911441 Примања од задуживања од пословних банака у 
у земљи у корист нивоа градова 329.000.000,00 - 329.000.000,00

УКУПНО 911000 329.000.000,00 - 329.000.000,00

921941 Примања од продаје домаћих акција и осталог 
капитала у корист нивоа градова 7.830.000,00 - 7.830.000,00
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УКУПНО 921000 7.830.000,00 - 7.830.000,00

01 – Приход из буџета                                                                   1.642.239.852,00                                        1.642.239.852,00
03 – Социјални доприноси                                                                                                   3.500.000,00              3.500.000,00
04 – Сопствени приходи индиректних корисника                                                        693.261.353,00         693.261.353,00

УКУПНИ ПРИХОДИ     1.642.239.852,00      696.761.353,00       2.339.001.205,00

Члан 3.

Средства буџета у износу од 1.642.239.852,00 динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника 
средства буџета у укупном износу од 696.761.353,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:  
 

Функцио-
нална
класи-
фик.

Број
позиције

Економска
класифи-
кација

О п и с
Средства из

буџета
01

Средства
из

сопствених
извора

04

Средства
из

осталих
извора

13

Укупно
План за
2011.год.

Раздео 1           СКУПШТИНА ГРАДА

Функција 110  -   Извршни и законодавни органи 

Намена  70637    Скупштина града

110 1 411000 Плате додаци и накнаде запослених 4.250.000,00 - - 4.250.000,00

110 2 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 760.000,00 - - 760.000,00
110 3 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 - - 200.000,00
110 4 415000 Накнада трошкова за запослене 50.000,00 - - 50.000,00
110 5 421000 Стални трошкови 285.000,00 - - 285.000,00
110 6 422000 Трошкови путовања 170.000,00 - - 170.000,00
110 7 423000 Услуге по уговору 100.000,00 - - 100.000,00
110 8 423000 Накнаде члановима Градског већа 2.350.000,00 - - 2.350.000,00
110 9 423000 Накнаде одборницима 6.364.000,00 - - 6.364.000,00
110 10 424000 Специјализоване услуге 100.000,00 - - 100.000,00
110 11 425000 Текуће поправке и одржавање 200.000,00 - - 200.000,00
110 12 426000 Материјал 300.000,00 - - 300.000,00
110 13 481000 Финансирање рада политичких странака 1.343.550,00 - - 1.343.550,00

110 14 511000 Капитално одржавање отворених спортских и 
рекреационих објеката 18.000.000,00 - - 18.000.000,00

110 15 512000 Машине и опрема 300.000,00 - - 300.000,00
Извор финансирања за функцију 110:
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   34.772.550,00                                                                                     34.772.550,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110                                                                           34.772.550,00                                                                  34.772.550,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70637                                                                           34.772.550,00                                                                  34.772.550,00
УКУПНО РАЗДЕО 1                                                                                         34.772.550,00                                                                  34.772.550,00

Раздео 2             ГРАДОНАЧЕЛНИК, ЗАМЕНИК И ПОМОЋНИЦИ

Функција 110  -   Извршни и законодавни органи 
Намена 70636        Градоначелник

110 16 411000 Плате додаци и накнаде запослених 18.000.000,00 - - 18.000.000,00
110 17 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.300.000,00 - - 3.300.000,00

110 18 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 300.000,00 - - 300.000,00

110 19 422000 Трошкови путовања 1.500.000,00 - - 1.500.000,00
110 20 423000 Услуге по уговору 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
110 21 423000 Трошкови промоције града Зајечара 8.000.000,00 - - 8.000.000,00

Извор финансирања за функцију 110:
01 – Приходи из буџета                                                                                                                    34.100.000,00                                                                                    34.100.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110                                                                            34.100.000,00                                                        34.100.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70636                                                                           34.100.000,00                                                                 34.100.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 2                                                                                          34.100.000,00                                                                 34.100.000,00
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Раздео 3           ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

Глава 3.01              ГРАДСКА УПРАВА

Функција 130  -  Опште услуге
ЈББК     08105     Градска управа

130 22 411000 Плате додаци и накнаде запослених 105.500.000,00 - - 105.500.000,00
130 23 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 17.700.000,00 - - 17.700.000,00
130 24 414000 Социјална давања запосленима 23.000.000,00 - 3.500.000,00 26.500.000,00
130 25 415000 Накнаде трошкова за запослене 2.000.000,00 - - 2.000.000,00

130 26 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 5.673.892,00 - - 5.673.892,00

130 27 421000 Стални трошкови 40.000.000,00 - - 40.000.000,00
130 28 422000 Трошкови путовања 4.500.000,00 - - 4.500.000,00
130 29 423000 Услуге по уговору 15.000.000,00 - - 15.000.000,00
130 30 423000 Услуге информисања 26.040.000,00 - - 26.040.000,00

130 31 423000 Регионална агенција за развој источне 
Србије 1.000,000,00 - - 1.000,000,00

130 32 424000 Специјализоване услуге 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
130 33 424000 Трошкови мртвозораца 800.000,00 - - 800.000,00
130 34 424000 Активности канцеларије за младе 1.500.000,00 - - 1.500.000,00
130 35 425000 Текуће поправке и одржавање зграда 5.000.000,00 - - 5.000.000,00
130 36 425000 Текуће поправке и одржавање опреме 5.000.000,00 - - 5.000.000,00
130 37 426000 Материјал 19.000.000,00 - - 19.000.000,00
130 38 441000 Отплата домаћих камата 22.300.000,00 - - 22.300.000,00
130 39 444000 Пратећи трошкови задуживања 1.500.000,00 - - 1.500.000,00

130 40 451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 9.000.000,00 - - 9.000.000,00

130 41 472000 Учешће у побољшању животних услова 
учесника рата 1.100.000,00 - - 1.100.000,00

130 42 472000 Средства за стипендирање студената 5.100.000,00 - - 5.100.000,00
130 43 482000 Порези, обавезне таксе и казне 3.500.000,00 - - 3.500.000,00
130 44 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000.000,00 - - 5.000.000,00
130 45 489000 Национални инвестициони план 329.000.000,00 - - 329.000.000,00
130 46 511000 Зграде и грађевински објекти 25.000.000,00 - - 25.000.000,00
130 47 512000 Машине и опрема 23.656.410,00 - - 23.656.410,00
130 48 515000 Лиценце 2.200.000,00 - - 2.200.000,00
130 49 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 42.000.000,00 - - 42.000.000,00
130 50 541000 Земљиште 14.000.000,00 - - 14.000.000,00

Извор финансирања за функцију 130:                                        
01 – Приходи из буџета                                                                                                                 761.070.302,00                                                                                   761.070.302,00
03 – Социјални доприноси                                                                                                                                                                                       3.500.000,00                3.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130                                                                         761.070.302,00                                     3.500.000,00     764.570.302,00 
Функција 420          Пољопривреда, шумарство, лов и риболов

420 51 423000 Остале услуге за пољопривреду 500.000,00 - - 500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ  420                                                                               500,000,00                                                                      500.000,00      

Глава 3.02              БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Функција 500         Заштита животне средине
ЈББК     08105       Градска управа

500 52 423000 Услуге по уговору 20.124.000,00 - - 20.124.000,00
500 53 424000 Специјализоване услуге 4.270.000,00 - - 4.270.000,00
500 54 426000 Материјал 250.000,00 - - 250.000,00

500 55 451000 Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 17.356.000,00 - - 17.356.000,00

500 56 511000 Пројектно планирање 8.000.000,00 - - 8.000.000,00
500 57 512000 Опрема за заштиту животне средине 4.000.000,00 - - 4.000.000,00

Извор финансирања за функцију 500:                                                                                                
01 – Приходи из буџета                                                                                                                    54.000.000,00                                                                                    54.000.000,00          
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 500                                                                            54.000.000,00                                                                54.000.000,00
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Глава 3.03             ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

функција 111        Извршни и законодавни органи
ЈББК     08105       Градска управа

111 58 411000 Плате додаци и накнаде запослених 1.500.000,00 - - 1.500.000,00
111 59 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 260.000,00 - - 260.000,00
111 60 421000 Стални трошкови - 100.000,00 - 100.000,00
111 61 422000 Трошкови путовања - 150.000,00 - 150.000,00
111 62 423000 Услуге по уговору - 200.000,00 - 200.000,00

Извор финансирања за функцију 111:                                                                                                    
01 – Приходи из буџета                                                                                                                      1.760.000,00                                                                                      1.760.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                          450.000,00                                                       450.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111                                                                              1.760.000,00          450.000,00                                       2.210.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 08105                                                                             1.760.000,00          450.000,00                                       2.210.000,00        

Глава 3.04              ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Функција  912         Основно образовање
Намена 70638         Основно образовање

912 63 463000 ОШ “Љуба Нешић” 5.985.700,00 - 45.025.000,00 51.010.700,00
912 64 463000 ОШ “Десанка Максимовић” 3.018.000,00 - 37.500.000,00 40.518.000,00
912 65 463000 ОШ “Ђура Јакшић” 6.036.000,00 - 42.021.000,00 48.057.000,00
912 66 463000 ОШ “Хајдук Вељко” 5.331.800,00 - 64.973.000,00 70.304.800,00
912 67 463000 ОШ “Љубица Радосављевић Нада” 4.929.400,00 44.392.539,00 49.321.939,00
912 68 463000 ШОСО “Јелена Мајсторовић” 4.174.900,00 - 40.000.000,00 44.174.900,00
912 69 463000 МОШ “Стеван Мокрањац” 1.156.900,00 - 11.000.000,00 12.156.900,00
912 70 463000 ОШ “Владислав Петковић Дис” 4.376.100,00 - 3.650.000,00 8.026.100,00
912 71 463000 ОШ “Вук Караџић” 2.515.000,00 - 19.168.000,00 21.683.000,00
912 72 463000 ОШ “Доситеј Обрадовић” 2.816.800,00 - 17.753.828,00 20.570.628,00
912 73 463000 ОШ “Јован Јовановић Змај” 5.080.300,00 - 34.846.000,00 39.926.300,00
912 74 463000 ОШ “Јеремија Илић Јегор” 1.760.500,00 - 15.752.453,00 17.512.953,00
912 75 463000 ОШ “15. мај” 2.464.700,00 - 15.584.092,00 18.048.792,00
912 76 463000 Школа за децу оштећеног слуха 653.900,00 - - 653.900,00

Извор финансирања за функцију 912: 
01 – Приходи из буџета                                                                                                                  50.300.000,00                                                                                     50.300.000,00
13 – Остали приходи                                                                                                                                                                                           391.665.912,00              391.665.912,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912                                                                           50.300.000,00                                391.665.912,00      441.965.912,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70638                                                                           50.300.000,00                                391.665.912,00      441.965.912,00

Глава 3.05                СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Функција  920          Средње  образовање
Намена 70639          Средње образовање

920 77 463000 Гимназија 3.659.400,00 159.000,00 31.542.726,00 35.361.126,00
920 78 463000 Медицинска школа 3.570.100,00 - 47.231.570,00 50.801.670,00
920 79 463000 Економска школа 4.820.300,00 2.312.000,00 60.000.000,00 67.132.300,00
920 80 463000 Техничка школа 6.950.200,00 - 63.145.000,00 70.095.200,00

Извор финансирања за функцију 920:
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   19.000.000,00                                                                                     19.000.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                       2.471.000,00                                                    2.471.000,00
13 – Остали приходи                                                                                                                                                                                          201.919.296,00               201.919.296,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920                                                                           19.000.000,00        2.471.000,00  201.919.296,00       223.390.296,00      
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70639                                                                           19.000.000,00        2.471.000,00   201.919.296,00      223.390.296,00

Глава 3.06             ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ЂУЛИЋИ”

Функција 911        Предшколско образовање
Намена 70640       Предшколско образовање

911 81 411000 Плате додаци и накнаде запослених 49.900.000,00 7.600.000,00 - 57.500.000,00
911 82 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 9.900.000,00 1.400.000,00 - 11.300.000,00
911 83 414000 Социјална давања запосленима - 675.000,00 3.000.000,00 3.675.000,00
911 84 415000 Накнаде трошкова за запослене - 1.800.000,00 600.000,00 2.400.000,00
911 85 416000 Награде запосленима - 600.000,00 - 600.000,00
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911 86 421000 Стални трошкови 5.000.000,00 2.216.000,00 400.000,00 7.616.000,00
911 87 422000 Трошкови путовања - 384.000,00 - 384.000,00
911 88 423000 Услуге по уговору - 685.000,00 350.000,00 1.035.000,00
911 89 424000 Специјализоване услуге - 520.000,00 - 520.000,00
911 90 425000 Текуће поправке и одржавање 1.000,000,00 1.820.000,00 - 2.820.000,00
911 91 426000 Материјал 200.000,00 13.385.000,00 1.050.000,00 14.635.000,00
911 92 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 20.000,00 - 20.000,00
911 93 512000 Машине и опрема 1.000,000,00 900.000,00 600.000,00 2.500.000,00

Извор финансирања за функцију 911:                                            
01 –  Приходи из буџета                                                                                                                  67.000.000,00                                                                                     67.000.000,00
 04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                    32.005.000,00                                                  32.005.000,00
13 - Остали  приходи                                                                                                                                                                                             6.000.000,00                   6.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911                                                                           67.000.000,00      32.005.000,00      6.000.000,00        105.005.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ   70640                                                                         67.000.000,00      32.005.000,00      6.000.000,00       105.005.000,00

Глава 3.07                  НАРОДНИ МУЗЕЈ

Функција  820            Услуге културе
Намена 70641           Култура

820 94 411000 Плате додаци и накнаде запослених 12.600.000,00 - - 12.600.000,00
820 95 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.220.000,00 - - 2.220.000,00
820 96 421000 Стални трошкови 800.000,00 575.000,00 - 1.375.000,00
820 97 422000 Трошкови путовања 50.000,00 350.000,00 - 400.000,00
820 98 423000 Услуге по уговору 300.000,00 760.000,00 - 1.060.000,00
820 99 424000 Специјализоване услуге 2.450.000,00 80.000,00 - 2.530.000,00
820 100 425000 Текуће поправке и одржавање 260.000,00 320.000,00 - 580.000,00
820 101 426000 Материјал 300.000,00 650.000,00 - 950.000,00
820 102 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 40.000,00 - 40.000,00
820 103 515000 Нематеријална имовина 50.000,00 30.000,00 - 80.000,00
820 104 523000 Залихе робе за даљу продају - 800.000,00 - 800.000,00

Извор финансирања за функцију 820:                                                                              
01 – Приходи из буџета                                                                                                                    19.030.000,00                                                                                    19.030.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                     3.605.000,00                                                                                      3.605.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                                            19.030.000,00       3.605.000,00                                    22.635.000,00

Глава 3.08                   РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ”

Функција 820              Услуге културе
Намена 70641             Култура

820 105 411000 Плате додаци и накнаде запослених 22.100.000,00 - - 22.100.000,00
820 106 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.960.000,00 - - 3.960.000,00
820 107 414000 Социјална давања запосленима 250.000,00 - 250.000,00 500.000,00
820 108 421000 Стални трошкови 1.500.000,00 145.200,00 - 1.645.200,00
820 109 422000 Трошкови путовања 623.000,00 166.100,00 - 789.100,00
820 110 423000 Услуге по уговору 2.000.000,00 1.248.700,00 - 3.248.700,00
820 111 424000 Специјализоване услуге 334.400,00 334.400,00 - 668.800,00
820 112 425000 Текуће поправке и одржавање 731.500,00 97.300,00 - 828.800,00
820 113 426000 Материјал 500.000,00 652.100,00 - 1.152.100,00
820 114 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 12.500,00 - 12.500,00
820 115 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 73.100,00 18.800,00 - 91.900,00
820 116 512000 Машине и опрема 500.000,00 313.500,00 - 813.500,00
820 117 523000 Залихе робе за даљу продају - 292.600,00 - 292.600,00

Извор финансирања за функцију 820:                                            
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   32.572.000,00                                                                                     32.572.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                        3.281.200,00                                                   3.281.200,00
13 – Остали приходи                                                                                                                                                                                                  250.000,00                    250.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                                           32.572.000,00        3.281.200,00          250.000,00        36.103.200,00

Глава 3.09               ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

Функција 820          Услуге културе
Намена 70641         Култура

820 118 411000 Плате додаци и накнаде запослених 8.800.000,00 - - 8.800.000,00
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820 119 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.600.000,00 - - 1.600.000,00
820 120 414000 Социјална давања запосленима 21.000,00 50.000,00 - 71.000,00
820 121 415000 Накнаде трошкова за запослене 2.000,00 21.000,00 - 23.000,00

820 122 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 51.000,00 75.000,00 - 126.000,00

820 123 421000 Стални трошкови 400.000,00 240.000,00 122.000,00 762.000,00
820 124 422000 Трошкови путовања 20.000,00 60.000,00 40.000,00 120.000,00
820 125 423000 Услуге по уговору 200.000,00 150.000,00 131.000,00 481.000,00
820 126 424000 Специјализоване услуге 15.000,00 20.000,00 20.000,00 55.000,00
820 127 425000 Текуће поправке и одржавање 500.000,00 10.000,00 30.000,00 540.000,00
820 128 426000 Материјал 56.000,00 176.000,00 187.000,00 419.000,00
820 129 441000 Камате - 15.000,00 35.000,00 50.000,00
820 130 482000 Порези, обавезне таксе и казне - 30.000,00 - 30.000,00
820 131 512000 Машине и опрема 500.000,00 150.000,00 235.000,00 885.000,00
820 132 515000 Нематеријална имовина 200.000,00 41.000,00 40.000,00 281.000,00

Извор финансирања за функцију 820:                                                                                  
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   12.365.000,00                                                                                     12.365.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                       1.038.000,00                                                   1.038.000,00         
13 – Остали приходи                                                                                                                                                                                                  840.000,00                    840.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                                          12.365.000,00         1.038.000,00          840.000,00        14.243.000,00

Глава 3.10               МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”

Функција  820          Услуге културе
Намена 70641          Култура

820 133 411000 Плате додаци и накнаде запослених 14.500.000,00 - - 14.500.000,00
820 134 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 2.600.000,00 - - 2.600.000,00
820 135 414000 Социјална давања запосленима 160.000,00 - - 160.000,00

820 136 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи 400.000,00 - - 400.000,00

820 137 421000 Стални трошкови 1.500.000,00 70.000,00 - 1.570.000,00
820 138 422000 Трошкови путовања 42.000,00 80.000,00 - 122.000,00
820 139 423000 Услуге по уговору 329.000,00 - - 329.000,00
820 140 424000 Специјализоване услуге 1.359.000,00 150.000,00 - 1.509.000,00
820 141 425000 Текуће поправке и одржавање 737.000,00 - - 737.000,00
820 142 426000 Материјал 130.000,00 200.000,00 - 330.000,00
820 143 512000 Машине и опрема 400.000,00 - - 400.000,00
820 144 515000 Нематеријална имовина-књиге 3.400.000,00 300.000,00 - 3.700.000,00

Извор финансирања за функцију 820:                                                                                                      
  01 – Приходи из буџета                                                                                                                 25.557.000,00                                                                                     25.557.000,00
  04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                       800.000,00                                                        800.000,00
                                                                                                                                                                                                                            
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                                           25.557.000,00          800.000,00                                     26.357.000,00

Глава 3.11              ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Функција 820          Услуге културе
Намена 70641         Култура

820 145 411000 Плате додаци и накнаде запослених 10.000.000,00 - - 10.000.000,00

820 146 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1.790.000,00 - - 1.790.000,00

820 147 413000 Накнада у натури 25.000,00 - - 25.000,00

820 148 414000 Социјална давања запосленима 100.000,00 - - 100.000,00

820 149 415000 Накнаде трошкова за запослене 30.000,00 - - 30.000,00

820 150 421000 Стални трошкови 2.224.000,00 200.000,00 - 2.424.000,00

820 151 422000 Трошкови путовања 1.000,000,00 100.000,00 - 1.100.000,00

820 152 423000 Услуге по уговору 24.000.000,00 6.600.000,00 - 30.600.000,00

820 153 424000 Специјализоване услуге 1.200.000,00 - - 1.200.000,00

820 154 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 - - 300.000,00

820 155 426000 Материјал 700.000,00 100.000,00 - 800.000,00
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820 156 482000 Порези, обавезне таксе и казне 150.000,00 300.000,00 - 450.000,00

820 157 512000 Машине и опрема 1.000.000,00 200.000,00 - 1.200.000,00

820 158 515000 Нематеријална имовина 500.000,00 - - 500.000,00
Извор финансирања за функцију 820:                                                           
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   43.019.000,00                                                                                     43.019.000,00  
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                       7.500.000,00                                                    7.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                                          43.019.000,00         7.500.000,00                                    50.519.000,00         
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70641                                                                        132.543.000,00       16.224.200,00      1.090.000,00       149.857.200,00 

Глава 3.12               УСТАНОВА ЗА СПОРТ “ЗАЈЕЧАР”

Функција 810          Услуге рекреације и спорта
Намена 70642         Физичка култура

810 159 411000 Плате додаци и накнаде запослених 17.900.000,00 - - 17.900.000,00
810 160 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.200.000,00 - - 3.200.000,00
810 161 413000 Накнада у натури - 45.000,00 - 45.000,00
810 162 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00 - 1.500.000,00 1.700.000,00
810 163 415000 Накнаде трошкова за запослене - 1.000,000,00 - 1.000,000,00
810 164 416000 Награде запосленима - 100.000,00 - 100.000,00
810 165 421000 Стални трошкови 8.000.000,00 1.035.000,00 - 9.035.000,00
810 166 422000 Трошкови путовања 50.000,00 80.000,00 - 130.000,00
810 167 423000 Услуге по уговору 1.000.000,00 420.000,00 - 1.420.000,00
810 168 424000 Специјализоване услуге 1.500.000,00 50.000,00 - 1.550.000,00
810 169 425000 Текуће поправке и одржавање 5.000.000,00 240.000,00 - 5.240.000,00
810 170 426000 Материјал 3.100.000,00 530.000,00 - 3.630.000,00
810 171 482000 Порези, обавезне таксе и казне 40.000,00 50.000,00 - 90.000,00
810 172 511000 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00 - - 20.000.000,00
810 173 512000 Машине и опрема 4.200.000,00 - - 4.200.000,00
810 174 523000 Залихе робе за даљу продају - 50.000,00 - 50.000,00

Извор финансирања за функцију 810:                                            
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   64.190.000,00                                                                                     64.190.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                       3.600.000,00                                                    3.600.000,00
13 – Остали приходи                                                                                                                                                                                               1.500.000,00                 1.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ                                                                                  64.190.000,00        3.600.000,00       1.500.000,00        69.290.000,00 
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70642                                                                           64.190.000,00        3.600.000,00       1.500.000,00        69.290.000,00           

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

Функција  010            Болест и инвалидност           
Намена 70643            Социјална заштита

010 175 411000 Плате додаци и накнаде запослених 3.850.000,00 - - 3.850.000,00
010 176 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 690.000,00 - - 690.000,00
010 177 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00 - - 50.000,00
010 178 421000 Стални трошкови 230.000,00 - - 230.000,00
010 179 422000 Трошкови путовања 36.000,00 - - 36.000,00
010 180 423000 Услуге по уговору 110.000,00 30.000,00 - 140.000,00
010 181 424000 Специјализоване услуге 15.000,00 - - 15.000,00
010 182 425000 Текуће поправке и одржавање 160.000,00 - - 160.000,00
010 183 426000 Материјал 135.000,00 - - 135.000,00
010 184 511000 Зграде и грађевински објекти 100.000,00 - - 100.000,00
010 185 512000 Машине и опрема 70.000,00 - - 70.000,00

Извор финансирања за функцију 010:                                                      
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   5.446.000,00                                                                                         5.446.000,00
04 -  Сопствени приходи                                                                                                                                   30.000,00                                               30.000,00          
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010                                                                           5.446.000,00               30.000,00                                      5.476.000,00

Глава 3.14                ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

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

090 186 463000 Трансфери осталим нивоима власти 10.000.000,00 750.000,00 - 10.750.000,00
Извор финансирања за функцију 090:
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   10.000.000,00                                                                                     10.000.000,00        
04 – Сопствени приходи                                                                                                                       750.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090                                                                           10.000.000,00            750.000,00                                   10.750.000,00
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УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70643                                                                           15.446.000,00            780.000,00                                   16.226.000,00

Глава 3.15                 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ”

Функција 620             Развој заједнице
Намена 70645            Комунална делатност 

620 187 411000 Плате додаци и накнаде запослених 19.000.000,00 - - 19.000.000,00
620 188 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3.400.000,00 - - 3.400.000,00
620 189 413000 Накнаде у натури - 186.010,00 - 186.010,00
620 190 414000 Социјална давања запосленима 160.000,00 251.845,00 - 411.845,00
620 191 415000 Накнаде трошкова за запослене - 1.060.000,00 - 1.060.000,00

620 192 416000 Награде запосленима и остали посебни 
расходи - 278.000,00 - 278.000,00

620 193 421000 Стални трошкови 4.000.000,00 3.879.310,00 - 7.879.310,00
620 194 422000 Трошкови путовања 50.000,00 108.680,00 - 158.680,00
620 195 423000 Услуге по уговору 900.000,00 1.706.000,00 - 2.606.000,00
620 196 424000 Специјализоване услуге - 643.000,00 - 643.000,00
620 197 425000 Текуће поправке и одржавање 4.000.000,00 443.100,00 - 4.443.100,00
620 198 426000 Материјал 3.100.000,00 2.294.000,00 - 5.394.000,00
620 199 441000 Отплата домаћих камата 11.000,00 90.000,00 - 101.000,00
620 200 451000 Јавна расвета 50.000.000,00 - - 50.000.000,00
620 201 482000 Порези, обавезне таксе и казне 205.000,00 3.170.000,00 - 3.375.000,00
620 202 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 1.050.000,00 230.000,00 - 1.280.000,00
620 203 511000 Одржавање саобраћајних објеката 50.000.000,00 6.000.000,00 - 56.000.000,00

620 204 511000 Одржавање водоводне и канализационе 
инсталације 18.000.000,00 3.000.000,00 - 21.000.000,00

620 205 511000 Одржавање пружних прелаза 5.000.000,00 - - 5.000.000,00
620 206 512000 Машине и опрема 1.000.000,00 680.000,00 - 1.680.000,00
620 207 541000 Земљиште 5.540.000,00 - - 5.540.000,00

Извор финансирања за функцију 620:                                          
01 – Приходи из буџета                                                                                                                 165.416.000,00                                                                                   165.416.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                     24.019.945,00                                        24.019.945,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620                                                                         165.416.000,00      24.019.945,00                                  189.435.945,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70645                                                                         165.416.000,00      24.019.945,00                                  189.435.945,00

Глава 3.16                 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Функција  473           Туризам
Намена 70647           Туризам

473 208 411000 Плате додаци и накнаде запослених 2.150.000,00 - - 2.150.000,00
473 209 412000 Социјални доприноси на терет послодавца 380.000,00 - - 380.000,00
473 210 414000 Социјална давања запосленима 150.000,00 - - 150.000,00
473 211 421000 Стални трошкови 500.000,00 260.000,00 - 760.000,00
473 212 422000 Трошкови путовања 600.000,00 30.000,00 - 630.000,00
473 213 423000 Услуге по уговору 11.920.000,00 3.260.000,00 - 15.180.000,00
473 214 424000 Специјализоване услуге 260.000,00 - - 260.000,00
473 215 425000 Текуће поправке и одржавање 300.000,00 - - 300.000,00
473 216 426000 Материјал 200.000,00 1.150.000,00 - 1.350.000,00
473 217 482000 Порези, обавезне таксе и казне 200.000,00 400.000,00 - 600.000,00
473 218 512000 Машине и опрема 500.000,00 1.800.000,00 - 2.300.000,00

Извор финансирања за функцију 473:
01 – Приходи из буџета                                                                                                                  17.160.000,00                                                                                      17.160.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                             6.900.000,00                                           6.900.000,00 
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473                                                                          17.160.000,00         6.900.000,00                                    24.060.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70647                                                                          17.160.000,00         6.900.000,00                                    24.060.000,00

Глава 3.17                   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

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

160 219 421000 Стални трошкови 3.000.000,00 - - 3.000.000,00
160 220 422000 Трошкови путовања 50.000,00 - - 50.000,00
160 221 423000 Услуге по уговору 1.000,000,00 - - 1.000,000,00
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160 222 424000 Специјализоване услуге 500,000,00 - - 500,000,00
160 223 425000 Текуће поправке и одржавање 6.000.000,00 - - 6.000.000,00
160 224 426000 Материјал 500.000,00 - - 500.000,00
160 225 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00 - - 50.000,00
160 226 511000 Зграде и грађевински објекти 70.000.000,00 - - 70.000.000,00
160 227 512000 Машине и опрема 500,000,00 - - 500,000,00

Извор финансирања за функцију 160:
01 – Приходи из буџета                                                                                                                  81.600.000,00                                                                                     81.600.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160                                                                           81.600.000,00                                                                 81.600.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ    70648                                                                        81.600.000,00                                                                 81.600.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 3                                                                                     1.429.985.302,00       86.450.145,00    605.675.208,00    2.122.110.655,00

Раздео 4                   СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ

Намена  70646          Средства резерви
110 228 499000 Текућа буџетска резерва 15.500.000,00 - - 15.500.000,00
110 229 499000 Стална буџетска резерва 5.000.000,00 - - 5.000.000,00

Извор финансирања за функцију 110:                                          
01 – Приходи из буџета                                                                                                                   20.500.000,00                                                                                     20.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110                                                                           20.500.000,00                                                                  20.500.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70646                                                                          20.500.000,00                                                                  20.500.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 4                                                                                         20.500.000,00                                                                  20.500.000,00           

Раздео 5                  СРЕДСТВА ЗА ОСТАЛЕ ПОТРЕБЕ

Намена 70649         Остале намене
010                      Болест и инвалидност

010 230 481000 Удружења инвалидитета 3.600.000,00 - - 3.600.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010                                                                             3.600.000,00                                                                   3.600.000,00

130                      Опште услуге
130 231 481000 Остала удружења 4.822.000,00 - - 4.822.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130                                                                             4.822.000,00                                                                   4.822.000,00

840                     Верске и остале услуге заједнице
840 232 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
040 233 472000 Фондација за подстицај рађања 1.650.000,00 - - 1.650.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040                                                                            1.650.000,00                                                                    1.650.000,00

070                    Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту
070 234 472000 Штаб за избеглице 310.000,00 - - 310.000,00
070 235 472000 Стратешки план за помоћ избеглим лицима 1.000,000,00 - - 1.000,000,00
070 236 481000 Хуманитарне организације 3.600.000,00 - - 3.600.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070                                                                             4.910.000,00                                                                   4.910.000,00

320                   Услуге противпожарне заштите
320 237 424000 Противпожарна заштита 600.000,00 - - 600.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 320                                                                               600.000,00                                                                       600.000,00

620                    Развој заједнице              
620 238 481000 “Бизнис инкубатор центар Зајечар” 2.500.000,00 - - 2.500.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620                                                                             2.500.000,00                                                                   2.500.000,00           

810                    Услуге рекреације и спорта
810 239 481000 Спортски савез Зајечар 99.000.000,00 - - 99.000.000,00

УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810                                                                           99.000.000,00                                                                 99.000.000,00

820                    Услуге културе
820 240 481000 Фондација “Зоран Радмиловић” Зајечар 500.000,00 4.326.000,00 - 4.826.000,00
820 241 424000 Задужбина “Никола Пашић” 300.000,00 310.000,00 - 610.000,00
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01 – Приходи из буџета                                                                                                                        800.000,00                                                                                          800.000,00
04 – Сопствени приходи                                                                                                                                                        4.636.000,00                                                   4.636.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820                                                                                800.000,00         4.636.000,00                                      5.436.000,00        

УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70649                                                                         122.882.000,00        4.636.000,00                                  127.518.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 5                                                                                        122.882.000,00        4.636.000,00                                  127.518.000,00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ                                                                  1.642.239.852,00       91.086.145,00   605.675.208,00    2.339.001.205,00

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 4.

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

Члан 5.

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.

Члан 6.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно руководиоца 
директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник градске управе.

Члан 7.

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, (градско веће) усваја и доставља извештај 
Скупштини града.

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

Члан 8.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријација у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему доноси градоначелник града.

Члан 9.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа управе надлежног за финансије 
доноси градоначелник града.

Члан 10.

Градско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и 
расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се градоначеник града да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев 
Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације 
јавних инвестиција. 

Члан 11.

Градоначелник града – градско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, 
критеријуме и начин коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе 
надлежног за финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у текућој години, односно неутрошених 
из ранијих година, представља општи приход буџета у текућој години. 
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Члан 12.

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 13. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2011. години по посебном акту (решење) који доноси градоначелник града, 
на предлог надлежног органа за финансије у оквиру следећих раздела:

-     Раздео 1 – Скупштина града
− Раздео 2 – Градоначелник, заменик и помоћници
− Раздео 3 – Локална самоуправа
− Раздео 4 – Средства резерви
− Раздео 5 – Средства за остале потребе

Члан 14.

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 2010. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2010. године, 
преносе се у 2011. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком. 

Члан 15.

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 16.

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 17.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу 
грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који 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 2011. годину.

Члан 18.

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 2. 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 2. ове Одлуке, апропријације утврђене 
из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Члан 19.

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).
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Члан 20.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2011. 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 21.

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

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности градоначелника града, а у складу са законом који 
се одређује максималан број запослених у локалној администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2011. 
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 22.

Директни и индиректи корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, 
обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2011. години,  на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у 
буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају 
други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2011. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање 
делатности. 

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених рачуна, корисник који управља јавним 
средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу 
рефундацију насталих расхода. 

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.
 

Члан 24.

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).

Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2011. године, средства која нису 
утрошена за финансирање расхода у 2010. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града 
Зајечара за 2010. годину.

Члан 26.

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 27.

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 28.

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



16 СТРАНА БРОЈ 25 SLU@BENI LIST 20. ДЕЦЕМБАР 2010.

Члан 29.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу Града Зајечара’’, а примењиваће се од 
01. јануара 2011. године.

I  бр.  400-14/10
У Зајечару, 20.12.2010.год.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА    
                                    

                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                           Иван Јоковић с. р.

На основу члана 79. и члана 92. Закона о буџетском 
систему (“Сл. Гласник РС”, број: 54/2009 и 73/2010), и чл. 32. 
став 1. тачка 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл. Гласник 
РС” број 129/07), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 20.12. 2010. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О АНГАЖОВАЊУ  ЕКСТЕРНОГ РЕВИЗОРА

ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА 
БУЏЕТА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2010. ГОДИНУ

Члан 1.

Град Зајечар ће ангажовати екстерног ревизора за 
обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града 
Зајечара за 2010. годину.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу града Зајечара”

I број 011- 67/10
У Зајечару, 20.12.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК       
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 20. став 1. тачка 19. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07), чл. 55. став 5. 
Закона о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10) и члана 39. тачка 
30. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, 

број 1/08, 3/08 и 20/09), уз прибављено позитивно мишљење 
ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ Радна јединица „Неготин“ 
у Неготину број 570/1-10 од 26.11.2010. године, Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 20.12.2010. године, 
донела је

 ОДЛУКУ 
 О УСВАЈАЊУ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД 

ПОПЛАВА ВОДA II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА 2011. ГОДИНУ

  Члан 1. 

 Овом Одлуком усваја се Оперативни план одбране 
од поплава водa II реда на територији града Зајечара за 2011. 
годину. 

 Члан 2.
 
 План одбране од поплава и бујица на територији 

града Зајечара за воде II реда на територији града Зајечара 
за 2011. 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 - 69
У Зајечару, 20.12.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                     

П Р Е Д С Е Д Н И К 
         Иван Јоковић с. р.
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ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ  ОД ПОПЛАВА ВОДА II РЕДА НА 

ТЕРИТОРИЈИ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2011. ГОДИНУ

1. ГЕНЕРАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОДРУЧЈА

1.1 Генерална реонизација територије града Зајечара
Територија града Зајечара налази се у сливу река Бели, Црни и Велики Тимок и припада водном подручју „Доњи Дунав“, 

према Одлуци о одређивању граница водних подручја („Сл. Гласник РС“ бр.75/10 од 20. октобра 2010.). 
На територији Града Зајечара преовлађује брдско-планинско земљиште, са зајечарском котлином у центру. Сама котлина 

се налази између два планинска лука, карпатског и балканског. Смештена је у западном делу Тимочког басена. Котлина се 
протеже од села Вражогрнца до Вратарничке клисуре, на западу до гребена Ласовачке планине, као дела Тупижнице где је 
делимично растављена од црноречке котлине  планином Тупижницом, али је морфолошка граница опет обележена ниском 
пречагом у којој је Црни Тимок усекао клисуру Баба Јону.

Зајечарски басен припада Црном, Белом и Великом Тимоку. Дужина басена је око 20 км. Овом басену припада 16 км тока 
Црног Тимока, 22. км тока Белог Тимока и 10 км Великог Тимока. Он представља део простране уздужне депресије која се 
пружала од Дунава до Књажевца и која је тектонског порекла. Јужно од Зајечара Бели Тимок је усекао Вратарничку клисуру, 
која представља спону између зајечарског басена на северу и књажевачког на југу. Ова клисура је усечена  између засеока 
Змијанца и Грлишке реке. Дужине је 5 км, дубине 170-190 м и ширине 0,5 км. Створена је флувијалним радом Белог Тимока.

Североисточно од Зајечара, између села Вражогрнца и Трнавца, испод Златије, усечена је епигенетска клисура Великог 
Тимока, дугачка 2,5 км и дубока 150-240 м. Она се даље пружа према североистоку до железничке станице  Брусник од 24 км. 
На западу, Црни Тимок је усекао клисуру Баба Јону дужине 22,5 км. (граница између између сумраковачко-шарбановачког и 
звезданског басена), где је просечен пут Зајечар-Параћин. Ова пречага дели долину средњег тока Црног Тимока од долине 
доњег тока, који се налази у Зајечарској котлини. 

Град Зајечар се снабдева водом за пиће из бунара у приобаљу Белог Тимока, из каптираног карстног извора на Тупижни-
ци код Леновца и из акумулације Грлиште на Грлишкој реци, чијом се изградњом снабдевање водом града Зајечара знато 
побољшало. Становништво већине сеоских и приградских насеља снабдева се пијаћом водом из мреже градског водовода, а 
остала насеља из индивидуалних водовода који воду добијају из природних извора. Контрола исправности воде за  пиће у овим 
водоводима не врши се у потребном обиму.

1.2 Топографскo-географске карактеристике

 Територија града Зајечара се налази у централном делу Тимочке крајине и обухвата Зајечарску котлину, источни 
део Црноречке и северни део Књажевачке котлине, као и јужне делове Неготинске крајине. Територија града  је омеђена: са 
севера, обронцима планине Дели Јован, са истока и југоистока, обронцима Старе планине којом иде државна граница према 
Бугарској, на југу и југозападу,  Ласовачком  планином као огранком планине Тупижнице, а на западу, Јежевицом и огранцима 
Великог Крша. Административна површина територије града Зајечара је 1.071 км2 (што чини око 15 % површине Тимочке 
крајине).

Град Зајечар је географски, административни, привредни, политички и културни центар Тимочке крајине и налази се у 
Зајечарској котлини (између 43°54’ и 43°42’ северне географске ширине, 22°07’ и 22°24’ источне географске дужине и на 137 м 
апсолутне надморске висине), на 11 км од границе према Бугарској, у међуречју и на саставцима Црног и Белог Тимока. Град је 
првобитно лежао на десној обали Црног Тимока, простирући се до брда Краљевица. Временом се ширио на левој обали Црног 
Тимока и према западу.

На територији града  има 42 насеља, сврстанa 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 (по последњем попису становништва) 
је 70 становника 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 људски 
потенцијал за ангажовање у ванредни ситуацијама.

Подручје града Зајечара карактерише бројност релативно малих насеља са 500-1000 становника. У погледу морфолошко-
физотономских одлика, највећи број сеоских насеља је збијеног типа, а има и засеока (Змијанац, Стубал, Дубрава) и насеља 
разуђеног типа (Шљивар, Боровац, Лубница, Прлита). 

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 у занемарљиво малим количинама.

Геолошки састав  земљишта на територији града Зајечара је врло хетероген. Зајечарска котлина састављена је од језерс-
ких седимената и алувијалних наноса. Алувијални карбонатни нанос пружа се од Грљана до железничке станице у потезу 
„Тимочишта“. Један мањи појас северно од Зајечара чини алувијални нанос песковите иловаче.  

Истoчно од појаса ливадске црнице пружа се гајњача. Дуж Лубничке реке пружа се узани појас алувијалних наноса који 
су углавном глинови. Западно и југозападно од Зајечара преовлађује смолница и еродирана смолница, као и на Белом Брегу. 
Према граници пружа се појас рендзина која је посмеђена на једром кречњаку.
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Смеђе земљиште на флису и смеђе кисело лесивирано земљиште на пешчарима са обе стране Вражогрначке реке, 
северозападно смолница, а сама долина од алувијалног наноса 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 Тимока пружа се узани појас алувијалног наноса песковите иловаче. Око Ши-
пикова и Mалог Јасеновца пружа се смолница. У пределу Мале Јасикове, Дубочана, Глоговице и Салаша, простире се велико 
подручје смеђег земљишта на габру. Смолница преовлађује на атару Копривница и Јелашница. Око Халова до границе, пружа 
се појас смеђе киселог лесивираног земљишта на  глинама или еродираној глини. 

1.3 Хидрографске карактеристике

Хидрографска мрежа на територији града Зајечара је врло развијена. Основу хидрографске мреже чине Бели Тимок, Црни 
Тимок и Велики Тимок, која Дунаву даје воде, просечно, 22 м3/сек. 

Слив Белог Тимока чине, са леве обале, реке: Врбичка, Заградска, Грлишка и Лубничка, потоци: Цвејински, Јанушов, 
Буковачки, Костин и Рашов, са десне обале, реке: Селачка и Шашка, потоци: Станковића, Рајков, Баџов, Аврамички и Прлитски, 
и Лилића јаз. Слив Црног Тимока чине, са леве обале, Брестовачка река, потоци: Вукин и Голајски, као и јаруге, са десне обале, 
потоци, Селишки и Стајков, као и јаруге. Водостај свих ових река је највиши у пролеће, а најнижи у летњим месецима. Речни 
систем Тимок има изузетан значај за овај крај, чија плодна долина је изузетно погодна за пољопривреду. Остале притоке (мале 
реке и потоци) имају обележје бујичастих токова у сливовима, чија је конфигурација терена брдско-планинска. Корита ових 
река нису регулисана, те се за време обилних  падавина и  наглог топљења снега изливају.

На територији града нема природних језера, али постоје три вештачка (акумулациона) језера: Грлишко, Рготско и језеро 
Совинац. Грлишко и језеро Совинац служе за водоснабдевање, језеро Совинац за наводњавање, док је Рготско језеро настало 
сакупљањем воде у ископима (мајданима) кварцног песка код села Рготине и користи се у рекреативне сврхе. Град Зајечар 
и села Леновац, Горња бела река, Лесковац, Грлиште, Грљан, Прлита (делимично), Велики Извор (делимично), Вражогрнац, 
Шљивар, Лубница, Планиница, Звездан, Гамзиград, Гамзиградска бања, Николичево, Рготина, Трнавац и Чокоњар снабдевају 
се пијаћом водом из градског водовода који се водом снабдева из Грлишког језера. У перспективи је довођење мреже градског 
јавног водовода у још неколико села дуж границе према Бугарској (Халово, Градсково, Шипиково, Мали јасеновац, Велики 
јасеновац, Табаковац, Брусник и Кленовац). Остала села се снабдевају водом из сеоских водовода и бунара. Градски водовод 
снабдева насеља квалитетном пијаћом водом, док део сеоских водовода и бунара не задовољава санитарне критеријуме. 
Посебан проблем је водоснабдевање села Трнавац, чија изворишта и бунари су затровани токсичним супстанцама које доноси 
Борска река, као највећи загађивач у Тимочкој крајини. 

На територији  Зајечара позната су два термоминерална извора: Гамзиградска Бања и Николичево. Термоминерални 
извори у Гамзиградској Бањи су уређени, где постоји и савремено бањско лечилиште.

1.4 Климатске карактеристике (претходних 10 година)
              

Просечна зимска температура ваздуха (ºЦ)                      3,01
Просечна летња температура ваздуха (ºЦ)                    20,34
Просечна годишња температура ваздуха (ºЦ)                    11,46
Просечан годишњи број мразних дана                    96,2
Просечан годишњи број тропских дана                    29,8
Просечна годишња влажност ваздуха (%)                    75,6
Просечан годишњи број ведрих дана                    66,1
Просечан годишњи број облачних дана                  113,1
Просечна годишња количина падавина (л/м2)                650 - 700
Просечан годишњи број дана са падањем снега                    29,1
Просечан годишњи број дана са снежним покривачем                    51,1
Просечан годишњи број дана са маглом                    20,2
Просечан годишњи број дана са градним падавинама                      1,2

Град Зајечар се налази у континенталном климатском појасу. Клима је влажно умерена, са топлим и сувим летом и 
умерено хладном зимом, што указује да територија града Зајечара има умереноконтиненталну климу. 

Најхладнији месец је јануар (са просечном температуром ваздуха +0,73 ºЦ), а најтоплији јул (са просечном температуром 
ваздуха +22,56 ºЦ). 

Клима се знатно изменила у претходној деценији. Присутне су њене варијације, које указују да више нема прецизног 
временског периода у којем траје зима или лето, као што је то било раније. Сада су летњи месеци изузетно жарки са дневним 
температурама које достижу и више од 40°Ц, док су ноћи у просеку свеже. По тој разлици дневне и ноћне температуре у току 
лета, сувим и жарким летима, клима у овом крају све више поприма обележја пустињске климе. Зиме су благе и са мало 
падавина, али у појединим периодима температура силази и 20°Ц испод нуле. У зајечарском басену дувају ветрови слични 
кошави, најчешће североисточни, док повремено дувају ветрови са правца Карпата и Старе планине. Ветрови су најчешћи у 
пролеће и јесен. Град се јавља ретко. Задњи забележени, који је нанео велика оштећења објектима, датира из августа 2002. 
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године. Током године просечне падавине у просеку износе 650-700 л/м2.

1.4 Саобраћајна инфраструктура и систем веза

Град Зајечар се налази на раскрсници магистралних путева: Параћин-Зајечар-Кула (Бугарска) одакле се овај магистрални 
правац грана ка Видину и Софији,  Параћин-Зајечар-Неготин-Кладово-румунска граница, Параћин-Зајечар-Књажевац-Ниш и 
Неготин-Зајечар-Књажевац-Ниш. Магистрални правци ка Видину и Софији су и најкраћа путна веза ка Европи, што Зајечару 
даје посебан међународни значај.

За потребе саобраћаја на територији града Зајечара користе се путеви и железничке пруге. Главне путне везе чине 
комуникације Зајечар-Селиште-Бољевац-Параћин, Зајечар-Књажевац-Ниш, Зајечар-Неготин, Зајечар-Рготина-Бор, `као и  
железничким саобраћајницама Зајечар-Бор-Беoград  и Неготин-Зајечар-Ниш.

На територији града Зајечара на магистралним, регионалним и локалним путним правцима, као и на железничким прав-
цима, постоје бројни већи и мањи мостови.

Сва насеља на територији града Зајечара су повезана асфалтираним путевима. 

2. ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ

2.1 Процена сливних подручја и процена могуће угрожености

 Главни потенцијал хидрографске мреже територије града Зајечара сачињавају Бели Тимок, Црни Тимок, Велики Ти-
мок, са већим и мањим притокама у свом сливу, као  и Борска река у сливу Великог Тимока, док су остале 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 суседних 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.

Грлишка река и Борска река, у селу Рготина, на свом току изазивају плављење појединих делова приобалног подручја, 
што угрожава земљиште и објекте на овом подручју. 

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

 Према досадашњим показатељима, плавна подручја могу настати у приобалном делу Белог Тимока, Црног Тимока и 
Великог Тимока и на деловима тока Грлишке и Борске реке, па се може закључити да територију града Зајечара могу да задесе 
и поплаве већег обима, које би имале велике последице на материјална добра и људе. До таквих поплава долази када водостај 
обеју река које пролазе кроз град истовремено изразито порасте, што се дешавало периодично од 10 до 20 година.

     
2.2 Угроженост од изливања вода Белог Тимока

Са аспекта угрожености територија од поплава од вода Белог Тимока угрожене су деоницe на којима је потребно обезбеди-
ти праћење слободног протока воде испод мостова и предузимање потребних мера да не би дошло до загушења протока 
воде наносима грања, дрвећа и отпада, као и праћење водостаја нивоа воде на хидроакумулацији, праћење нивоа воде на 
мерном месту и предузимање потребних мера на одржавању насипа и за заштиту постојећих стамбених и инфраструктурних 
објеката. 

Угрожене деонице су: 
1. мостови на путу за села Боровац и Врбица, 
2. село Вратарница (мост у селу, стамбени и помоћни објекти у близини  моста),
3. село Грлиште (стамбени и помоћни објекти у селу, приобаље Грлишке реке и ушће у Бели Тимок, мост на путу Зајечар-

Књажевац),
4. приградско насеље Грљан (ушће Аврамичке реке у Бели Тимок, ушће Лубничке реке у Бели Тимок, „каптажа“),
5. насеље Вишњар (стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у насељу, државни пут I реда Зајечар-Вршка Чука 

према Бугарској), 
6. насеље Пишура (стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у насељу),
7. насеље Гојкова јаруга (стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у насељу), 
8. насеље Изворски пут (стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у насељу),
9. насеље Муљак (стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у насељу), 
10. пољопривредно земљиште низводно од пута Зајечар-Велики Извор и објекти Затвора.
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2.3 Угроженост од изливања вода Црног Тимока

Са аспекта угрожености територија од поплава од вода Црног Тимока угрожене су деоницe на којима је потребно 
обезбедити праћење слободног протока воде испод мостова и предузимање потребних мера да не би дошло до загушења 
протока наносима грања, дрвећа и отпада, континуирано чишћење канала и јаруга, праћење нивоа воде на мерним местима и 
предузимање потребних мера на одржавању насипа и за заштиту постојећих стамбених и инфраструктурних објеката. 

Угрожене деонице су: 
1. село Гамзиград и Гамзиградска бања (Специјална болница за рехабилитацију, Центар за одмор и опоравак, Хи-

дроелектрана, стамбени и помоћни објекти и инфраструктура у приобалном подручју),
2. село Звездан (викенд насеље у приобаљу, мостови у селу, стамбени и помоћни објекти у близини мостова, Фабрика 

мерних трансформатора и мини хидроелектрана), 
3. приобални део насеља Котлујевац, канали и јаруге (стамбени објекти у насељу и пољопривредно земљиште на по-

дручју ка селу Звездан).

2.4 Угроженост од изливања вода Великог Тимока

Са аспекта угрожености територија од поплава од вода Великог Тимока угрожени су атари села Вражогрнац и Трнавац, 
као и пољопривредно земљиште у целом приобалном подручју на левој и десној обали.

2.5 Угроженост од изливања вода из канала и јаруга

 Јаруга са Белог брега од Фрушкогорске улице до улива у Црни Тимок, 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 Фрушкогорске улице изграђен је цевасти пропуст са 
решетком, па вода једним делом иде кроз пропуст, а регулисаним делом због природног пада иде према котларници Предузећа 
даљинског грејања у насељу „Кључ“.

У јарузи код пружног прелаза на Неготинском путу („вражогрначка рампа“) не постоји регулисано одвођење воде која се 
слива са Белог брега.

Канал у јарузи на потезу регионалног пута Црвене армије практично не постоји јер су пропусти затворени, услед чега вода 
излази на пругу Зајечар-Неготин и одлази у насеље Пиково имање и угрожава стамбене и помоћне објекте.

Јаруга у улици Станоја Гачића, која прихвата воде из канала са „Звезданског стрелишта“, и пролази кроз насеље Кот-
лујевац улицама Козарачка, Титоградска, Омладинска и Сокобањска је претежно целом дужином сужена изградњом објеката, 
потпорних зидова, улазних рампи у дворишта и баченог отпада, те је онемогућен нормалан проток вода.

Нормално одвођење вода са Шљиварског брда је онемогућено због прекида канала изградњом улице Шљиварски пут, те 
долази до преласка вода преко улице Николе Пашића и плављења насеља у улицама Владимира Назора и Отона Жупанчића 
и у насељу Подлив.

Јаруга Стајков поток од обода Војног објекта (касарне), практично не постоји. Воде ту излазе из канала, пролазе кроз 
двориште касарне и угрожавају насеље Подлив.  

 Јаругу са Краљевице, од Хиподрома,  је потребно константно одржавати чистом и уредном јер би изливањем 
вода били угрожени пруга испод надвожњака код Војног објекта (касарне) и стамбени објекти у делу насеља Подлив.

Јаруга код Дома ученика (Скопљанска улица), атмосферска вода са сливног подручја Краљевице и одводног канала 
поред железничке пруге, улива се цевастим пропустом, који иде испод коловоза у улици 7. септембра, па потом прелази код 
отвореног канала поред Дома ученика и улива се у ул. С. Марковића. За време великих падавина и топљења снега, сливници 
у улици Св. Марковића нису у  могућности да приме велики прилив воде, па долази до њиховог запушења и разливање воде.

Главна Градска јаруга је уређеног корита и потребно је њено константно одржавање. 

2.6 Угроженост од изливања бујичних вода

 На територији града Зајечара, обзиром на конфигурацију, постоји више бујичних потока и река у сливовима Белог, 
Црног и Великог Тимока. Обраслост брдског терена није задовољавајућа, те се јавља и ерозија земљишта. Карактеристика 
бујичних потока је та, да су кратког тока и услед већих киша попуне своје корито и изливају се у околно земљиште и економске 
и стамбене објекте. Том приликом, испирају површински слој земљишта и наносе у равничарске делове, где засипају корито 
потока и узрокују изливање воде.

 Карактеристичне бујичне мање реке и потоци које се изливају, плаве и угрожавају објекте, саобраћајнице и пољоприв-
редне површине.

 За спречавање штета које изазивају бујице, неопходно је редовно одржавање корита бујичних река и потока, нарочито 
на најугроженијим местима, као и пошумљавање и затравњивање планинских површина и површина у брдским теренима, које 
су подложне ерозији. Тиме би се смањило засипање корита наносом и омогућио већи проток воде.

2.7 Угроженост од изливања вода из хидроакумулација
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На територији града Зајечара постоје три хидроакумулације.
Хидроакумулација код Салаша је капацитета 50.000 кубних метара 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 већег поплавног таласа. 
Хидроакумулација на Грлишкој реци је капацитета 12.000.000 кубних метара воде и служи водоснабдевању града Зајеча-

ра. Корисници ове хидроакумулације имају сву потребну документацију о последицама које би настале наглим рушењем бране 
и мерама превентиве и заштите. То спада у домен катастрофалних последица. У нормалним условима и режиму коришћења 
нема плављења низводно и узводно од бране, јер се појава евентуалног поплавног таласа ублажава акумулацијом.

2.8 Угроженост од појава подземних вода

Подземне воде су релативно честе на територији града Зајечара. Овом појавом су угрожена сеоска и приградска насеља 
Гамзиградска бања, Грљан, Звездан, Вражогрнац и Трнавац, као и насеља Вишњар, Пишура, Гојкова јаруга, Муљак, Пиково 
имање, Подлив и приобални део насеља Котлујевац у самом граду Зајечару. Подземне воде највише угрожавају објекте за 
снабдевање људи пијаћом водом, а дужом појавом могу изазвати  епидемије заразних болести и штете на стамбеним објекти-
ма.

3. МЕРЕ ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

3.1 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:

 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 и материјалних 
добара од поплава,

3. извођење антиерозивних радова, првенствено пошумаљавањем и  санирањем клизишта, 
4. изградња недостајућих одбрамбених насипа, обалоутврда и одржавање постојећих,
5. изградња малих хидроакумулација у низу, мањих устава и брана, за пријем поплавног таласа,
6. изградња система канала за одвођење воде и њихово одржавање,
7. изградња пропуста са већом пропусном моћи воде, 
8. обележавање на терену линије допирања максималног могућег поплавног таласа, који би настао рушењем или прели-

вањем бране на хидроакумулацијама,
9. стално радити на изградњи и реконструкцији одбрамбених линија,
10. стално радити на повећању степена сигурности одбрана од поплава,
11. редовно иновирати техничку документацију о објектима и подручјима, насипима и линијама одбране,
 12. унапређивати системе осматрања, веза и координацију извршења задатака,
13. предузимати мере чишћења речних корита, канала и јаруга,                                                                                           
14. организовати службе обавештавања и узбуњивање на већим водотоцима и високим бранама, ради благовременог  

обавештавања о опасностима од поплава,
15. оспособљавати грађане за заштиту и спасавање од поплава, кроз личну и узајамну заштиту где је носилац свака 

Месна заједница за своје подручје,
16. оспособљавати предузећа од интереса за заштиту и спасавање од поплава и уношење њихових задатака у планове 

одбране,
17. оспособљавати специјализоване јединице за спасавање на води и у поплавама (Ватрогасно-спасилачка чета),
18. оспособљавати добровољне организације (Црвени крст) и дефинисање задатака чија је активност везана за по-

плаве, 
19. остваривати сарадњу са јединицама и штабовима Војске Србије (посебно са јединицама чија је активност везана за 

воду и поплаве).
 20. способљавати чланове Градског штаба за руковођење акцијама заштите и спасавања од поплава,
 21. израђивати планове заштите и спасавања од поплава. 
Да би ове превентивне мере биле на време изведене Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара треба сваке године 

да у месецу марту (или раније) формира радну групу која би обишла све водотокове и сачинила предлог мера за отклањање 
опасности од поплава са роком до 31. марта текуће године.

3.2 Мере заштите у случају непосредне опасности од поплава

Евидентна опасност од поплава на територији града Зајечара, настаје када су метеоролошки услови изузетно неповољни 
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(дуготрајно падање кише, нагло топљење снега у сливовима Белог и Црног Тимока). Ради спречавања настанка штета од 
поплава предузимају се следеће мере:

1. редовно праћење и осматрање водостаја на рекама,
2. активирање Штаба за ванредне ситуације града Зајечара,
3. стављање у приправност предузећа опремљених и оспособљених за заштиту и спасавање од поплава,
4. информисање и обавештавње становништва о могућем настанку поплаве и предузимање потребних превентивних 

мера за заштиту.
Оперативним планом одбране од поплава за 2011. годину утврђени су следећи критеријуми за увођење мера редовне и 

ванредне одбране од поплава:
- редовна одбрана од поплаве на Белом Тимоку се уводи када водостај на водомерној летви на мосту код Дома здравља 

достигне коту од 200 цм, а ванредна одбрана кад достигне коту од 250 цм,
- редовна одбрана од поплаве на Црном Тимоку се уводи када водостај на водомерној летви на мосту на Неготинском путу 

достигне коту од 250 цм, а ванредна одбрана кад достигне коту од 400 цм,
- редовну и ванредну одбрану од поплаве на Великом Тимоку проглашава ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“, 

Радна јединица „Неготин“ из Неготина.
Очитавање водостаја на водомерима за праћење водостаја у сливовима Белог и Црног Тимока, као и праћење прогнозе 

времена врши Одељење за ванредне ситуације у Зајечару и о свим насталим променама благовремено обавештава Штаб за 
ванредне ситуације.

3.3 Оперативне мере и активности када дође до поплава 

Када дође до пробијања одбрамбених насипа и изливања вода ван корита река и плављења насеља предузимају се 
следеће мере и активности:

1. преко средстава јавног информисања се обавештава становништво о насталој ситуацији и угрожености,
2. евакуација становништва и материјалних добара из поплављеног подручја,
3. обезбеђивање хране и воде за евакуисано становништво,
4. обезбеђивање хране и воде за становништво на поплављеном подручју,
5. црпљење воде из поплављених објеката,
6. прокопавање нових и чишћење постојећих канала за бржи проток надошле воде,
7. предузимање хигијенско-епидемиолошких мера за заштиту становништва,
8. пружање здравствене и друге потребне помоћи становништву.

3.4 Оперативне мере и активности у отклањању последица од поплава

Када дође до повлачења воде из поплављених насеља у корита река, јаруга и канала предузимају се следеће мере и 
активности:

1. темељно чишћење поплављених објеката,
2. одвођење и испумпавање заосталих вода,
3. чишћење, дезинфекција и хлорисање водних објеката,
4. микробиолошка контрола исправности хране и воде,   
5. укидање забране употребе воде,
6. здравствено и санитарно обезбеђивање угроженог подручја.

4. АНГАЖОВАЊЕ РАДНЕ СНАГЕ, ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Ангажовање радне снаге, механизације, опреме и материјала врши се на основу Закона о ванредним ситуацијама 
(„Службени гласник РС“, бр.111/09), Закона о водама („Службени гласник РС“, бр.30/10), одлука надлежних органа Града, 
наредби командата Штаба за ванредне ситуације града Зајечара и важећих прописа и аката везаних за одбрану од поплава.

4.1 Дужности и обавезе субјеката одбране од поплава (правна лица носиоци активности) 
За заштиту подручја од поплава потребно је, од стране Штаба за ванредне ситуације града Зајечара, обезбедити радну 

снагу, материјал и опрему од следећих Предузећа, као носилаца активности у одбрани од поплава:
1. ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар,                                                                                        
2. АД „Пут“ Зајечар,                                                                                                                 
3. АД „Водоградња“ Зајечар,                                                                                                    
4. ЈКП „Водовод“ Зајечар,                                                                                                       
5. Предузеће за путеве „Зајечар“,                                                                                               
6. ЈКП „Краљевица“ Зајечар,                                                                                                    
7. ЈП „Тимочка крајина“ Зајечар,                                                                                                   
8. АТП „Тимас“ Зајечар и                                                                                                                 
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9. ПД „Зајечар“ Зајечар.

У случају проглашења ванредне ситуације, ови субјекти су дужни да:
1. обезбеде сопствене објекте и опрему од директног утицаја поплавних вода,
2. одржавају саобраћајнице локалног карактера и путеве од значаја за одбрану од поплава,
3. обезбеде функционалност и заштиту објеката у ванредним ситуацијама од штетног дејства воде (редовно чишћење око 

мостова, канала, сливника, пропуста у склопу пута на којима се формира бујични талас),
4. обезбеде прилазе за одбрану од поплава,
5. обезбеде поуздано водоснабдевање становништва и све потребне мере заштите виталних објеката система за водос-

набдевање који могу бити угрожени штетним дејством вода,
6. обезбеде функционалност атмосферске и фекалне канализације у ванредним ситуацијама,
7. обезбеде поуздано функционисање сопствене оперативе и механизације у ванредним ситуацијама и са њом учествују 

у реализацији оперативних мера, активности и радова у свим фазама одбране од поплаве, а у складу са шемом руковођења 
и координације.

Број људи и количина материјалних и техничких средстава је дата у табеларном приказу обима учешћа сваког предузећа 
појединачно.
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1. АД „ПУТ“ Јовановић 
Зоран

440-730
062/22-11-60 50 5 5 3 1 2 2

2. АД „ВОДОГРАДЊА“ Ранђеловић 
Данко 063/407-873 12 4 1 2 3 1

3. ЈКП „ВОДОВОД“ Николић 
Радиша 063/418-772 10 1 1 2 3 2

4. ПЗП „ЗАЈЕЧАР“ Здравковић 
Драган 060/861-81-00 24 5 7 2 3 1

5. ЈКП „КРАЉЕВИЦА“ Јотовић 
Милош

421-222
063/406-967 20 1 3

6. ЈП „ТИМОЧКА КРАЈИНА“ Кожицић
Драган 064/85-10-273 6 5

7. АТП „ТИМАС“ Симовић 
Милан

422-831
064/820-70-02 10 2 5

8. ПД „ЗАЈЕЧАР“ Калајџић 
Душан

436-461
064/820-19-12 6 5

4.2 Дужности и обавезе других правних субјеката (остала предузећа)

У току поплава и отклањању последица од поплава за организацију пружања прве медицинске помоћи, прве ветеринарске 
помоћи, асанацију, спасавање, евакуацију, збрињавање и спровођење других мера заштите од поплава ангажују се предузећа 
и други привредни субјекти у зависности од делатнoсти: 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних вода,
- врши планирање и организација кадрова, опреме и медицинских средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани 

од поплава на угроженом подручју у различитим фазама одбране.
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ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ „ТИМОК“ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних вода,
- врши планирање и организација кадрова, опреме и медицинских средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани 

од поплава на угроженом подручју у различитим фазама одбране.

ВЕТЕРИНАРСКИ ИНСТИТУТ „ЗАЈЕЧАР“

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних вода,
- врши планирање и организација кадрова, опреме и медицинских средстава за пружање помоћи учесницима, као и от-

клањање последица, у одбрани од поплава на угроженом подручју у различитим фазама одбране.

ЕПС „ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА“ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних вода,
- врши заштиту људи и имовине од опасности од електричних удара на угроженим подручјима, планирање и организацију 

кадрова, опреме и средстава за пружање помоћи учесницима у одбрани,
- доводи електричну енергију до локалитета за напајање пумпних агрегата.

„ТЕЛЕКОМ“ И „ПТТ“ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних вода,
- врши обезбеђење поузданих комуникационих веза у ванредним ситуацијама,
- врши планирање, организацију кадрова, опреме и материјала за одржавање система веза у функционалном стању у 

ванредним ситуацијама.

МУП СРБИЈЕ, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење потребних поузданих података о опреми, механизацији и радно способном људству, за потребе из-
раде и устројства ажурних планова,

- врши припреме и имплемантацију плана са поделом надлежности у јавном оглашавању ванредне ситуације,
 - припрема, разрађује и имплементира план за евакуацију становништва са угроженог подручја (план евакуације, по-

требна средства за евакуацију, план смештаја, план снабдевања),
- врши усаглашавање и имплементацију градског Оперативног плана за одбрану од поплава са својим плановима,
- директно учествује у свим фазама одбране од поплава. 

МУП СРБИЈЕ, ПУ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директних утицаја поплавних вода,
- врши планирање и организацију кадрова, опреме и средстава за заштиту људи, објеката и имовине,
- врши пружање помоћи другим учесницима у одбрани од поплава у свим фазама одбране,
-  врши контролу и организацију саобраћаја за елиминацију загушења и обезбеђењу приступа до одбрамбене линије,
- врши безбедност људи и имовине на угроженом подручју.

ВОЈСКА СРБИЈЕ

- врши обезбеђење сопствених објеката и опреме од директног утицаја поплавних вода,
- врши планирање људства и опреме за пружање помоћи учесницима у одбрани од поплава и становништву на угроженом 

подручју у различитим фазама одбране од поплава.

ЦРВЕНИ КРСТ ЗАЈЕЧАР

- врши обезбеђење и поделу потребних средстава за помоћ угроженом људству у храни, одећи и медицинским средстви-
ма. 

4.3 Дужности и обавезе Месних заједница потенцијално угрожених подручја

Месне заједнице су дужне да предузму широке мере указивања потребе да свако домаћинство узме учешћа у заштити око 
угрожених површина, које би редовним одржавањем оспособили за одбрану од поплава и већих размера.

Месне заједнице су дужне да предузму све потребне мере за ангажовање обавезне радне снаге, за уређење потока и 
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канала за одвод воде на својој територији, као и да за своју територију именују председнике Савета за поверенике Штаба за 
ванредне ситуације.

4.4 Дужности и обавезе пољопривредника, пољопривредних предузећа и власника и корис-
ника државних, јавних и других објеката и земљишта потенцијално угроженог подручја

 
Пољопривредници, пољопривредна предузећа и власници и корисници државних, јавних и других објеката и земљишта 

потенцијално угроженог подручја су дужни да превентивно обезбеде извођење повремених бразда на својим њивама, ради 
ефикасног одвођења сувишних вода у најближи канал, као и да редовно одржавају канале и пропусте око својих зграда, 
службених просторија и дворишта, како би исти били у функционалном стању. 

5. РУКОВОЂЕЊЕ ОДБРАНОМ ОД ПОПЛАВА

5.1 Штаб за ванредне ситуације

Спровођење мера за одбрану од поплава врши Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара, који образује и којим руко-
води Градоначелник града Зајечара. Он је командант Штаба и има помоћнике за свако угрожено подручје на територији града 
Зајечара. Одбрана од поплава спроводи се на основу овог плана.

Штаб за ванредне ситуације града Зајечара је дужан да сарађује са секторским руководиоцем у водопривредном предузећу, 
које пружа стручну помоћ Штабу и предузима потребне мере у складу са Законом.

Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара је формиран новембра 2009., и чине га:
1. Бошко Ничић, градоначелник Града Зајечара, командант штаба,
2. др Срећко Николић, заменик градоначелника Града Зајечара, заменик команданта штаба,
3. Славољуб Вељковић, секретар Скупштине Града Зајечара, секретар штаба,
4. Иван Јоковић, председник Скупштине града Зајечара,
5. Милко Тодоровић, члан Градског већа Града Зајечара, ресор за ванредне ситуације и безбедност,
6. Ивица Ивановић, начелник Полицијске управе Зајечар,
7. Бранислав Матић, командир Ватрогасно-спасилачке чете Зајечар,
8. Славољуб Васиљевић, начелник Општинског штаба цивилне заштите,
9. Драгиша Станковић, командант Гарнизона војске у Зајечару,
10. др Станислав Тадић, директор Здравственог центра Зајечар,
11. др Љубиша Ђорђевић, директор Завода за јавно здравље „Тимок“ Зајечар,
12. Драгана Бранковић Минчић, директор Апотекарске установе Зајечар,
13.  Љубомир Ђуричић, директор ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар,
14. Милош Јотовић, директор ЈКП „Краљевица“ Зајечар,
15. Радиша Николић, директор ЈКП „Водовод“ Зајечар,
16. Зоран Јовановић, директор АД „Пут“ Зајечар,
17. Данко Ранђеловић, директор АД „Водоградња“ Зајечар и
18. Драган Здравковић, директор Предузећа за путеве „Зајечар“ Зајечар.

Штаб одржава своје седнице по указаној потреби, а минимум једном у три месеца. Састав Штаба се може променити у 
складу са Законом. 

5.2 Повереници Штаба за ванредне ситуације

У систему руковођења у одбрани од поплава, као и у превентивним мерама овог Оперативног плана, помоћ Штабу за 
ванредне ситуације Града Зајечара су дужни да пружају председници Савета оних Месних заједница које се налазе на тери-
торији потенцијално угроженог подручја. Они су уједно и повереници Штаба за ванредне ситуације за територију своје Месне 
заједнице.

Председници Савета Месних заједница града Зајечара, чије су територије потенцијелно угрожене поплавама су: 

месна заједница одговорно лице контакт праћено подручје угрожености
МЗ Врбица Станојевић Миленко 019-769-836 Бели Тимок
МЗ Селачка Миодраг Куновчић 063-755-64-51 Бели Тимок
МЗ Мали извор Славољуб Божиновић 063-403-041 Бели Тимок
МЗ Боровац Захарије Милутиновић 063-752-97-40 Бели Тимок
МЗ Вратарница Ристић Велибор 064-293-73-81 Бели Тимок
МЗ Грлиште Давор Јанковић 069-293-59-34 Хидроакумулација и Грлишка река
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MЗ Грљан Бобан Костић 063-405-616 Бели Тимок и Аврамичка река
1. МЗ ‘’Тимок’’ Радиша Игњатовић 066-429-764 Бели Тимок
МЗ Гамзиградска бања Жељко Шоршокановић 065-370-04-09 Црни Тимок
МЗ Гамзиград Браниша Ђорђевић 064-893-38-02 Црни Тимок и бујичне воде
МЗ Звездан Мирослав Јовић 062-565-903 Црни Тимок и бујичне воде
3. МЗ „Карађорђев Венац’’ Дејан Крстић 064-163-80-63 Црни Тимок, канали и јаруге
4. МЗ ‘’Никола Пашић’’ Борис Војводић 064-892-43-97 Црни Тимок, канали и јаруге
5. МЗ ‘’Котлујевац’’ Драгиша Младеновић 064-897-69-84 Црни Тимок, канали и јаруге
МЗ Велики извор Ранковић Миодраг 063-879-97-65 Велики Тимок
МЗ Вражогрнац Гмитровић Наташа 063-830-21-42 Велики Тимок и Борска река
МЗ Трнавац Димитријевић Звонко 064-666-50-04 Велики Тимок
МЗ Чокоњар Стојановић Љубиша 063-723-52-95 Велики Тимок
МЗ Рготина Војо Радинковић 064-189-69-59 Борска река
МЗ Лесковац Јован Предојевић 019-453-318 Хидроакумулација и мост
МЗ Лубница Дејан Николић 063-101-37-74 Лубничка река

Председници наведених Савета Месних заједница (повереници Штаба) се могу променити у складу са Законом.

6. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЈАВНОСТИ

Центар за обавештавање, осматрање и узбуњивање Одељења за ванредне ситуације у Зајечару је дужан да о могућности 
појаве и о угроженом подручју од елементарне непогоде (поплаве) благовремено обавести Штаб за ванредне ситуације Града 
Зајечара.

Штаб за ванредне ситуације Града Зајечара, у оквиру својих активности, предузима мере да се преко средстава јавног 
информисања становништво упозна са свим битним околностима у вези предстојеће поплаве, о предузетим мерама док је 
поплава у току, као и о престанку опасности од поплава и о предузимању даљих мера за отклањање последица поплаве. 

У спровођењу ових активности, јавност се обавештава о следећем:
1. о извору, учесталости и потенцијалној јачини поплаве,
2. о систему за препознавање поплаве и начину упућивања упозорења јавности,
3. о површини која ће вероватно бити поплављена и евакуисана за сваки ниво очекиване поплаве,
4. о процедури за евакуацији,
5. о активностима које се предузимају да би се смањила штета на имовини,
6. о безбедоносним активностима и могућностима реконструкције на оштећеним објектима након поплаве и сл.

7. ФИНАНСИРАЊЕ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Средства за реализацију Оперативног плана за одбрану од поплава од вода II реда на територији града Зајечара се 
обезбеђују из буџета Града Зајечара, у складу са Законом.

За трошкове ангажовања материјално-техничких средстава из овог Оперативног плана, предузећа и други привредни 
субјекти имају право на накнаду, према стварно учињеним трошковима, које одређује Градоначелник града Зајечара, посебним 
решењем.

У случају  проглашења ванредне ситуације, Градоначелник ће се за евентуално недостајућа средства обратити посебним 
захтевом надлежним државним органима.

 8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Оперативни план садржи 1. Генералне карактеристике подручја, 2. Процена урожености, 3. Мере заштита од поплаве, 4. 
Ангажовање радне снаге, опреме и механизације, 5. Руковођење одбраном од поплаве, 6. Информисање јавности,             7. 
Финансирање одбране од поплава и 8. Завршне одредбе. Mапе падавина и отицања вода, хидрографскa и саобраћајнa карта 
и ситуационе карте сваког потенцијално угроженог подручја се налазе у Штабу за ванредне ситуације Града Зајечара.

Позитивно мишљење о овом Оперативном плану у складу са Законом о водама, је дало надлежно ЈВП „Србијаводе“ 
Београд, ВПЦ „Сава-Дунав“, Радна јединица „Неготин“ из Неготина, број 570/1-10 од 26.11.2010.

По један комплетан примерак овог Оперативног плана су дужни да имају сви планом  задужени привредни субјекти, 
предузећа, институције и Месне заједнице.  

По један примерак Оперативног плана се чувају у архиви  Градске управе Зајечар, у Одељењу за  друштвене делатности, 
Одељењу Муп-а за ванредне ситуације у Зајечару и у Градском већу - Ресору за ванредне ситуације и безбедност.

Оперативни план је објављен у „Службеном листу Града Зајечара“.
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На основу члана 20.став 1.тачка 5. Закона о локалној 

самоуправи ( „Сл.гласник РС бр.“129/07 ) , члана 2. . Закона 
о комуналним  делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 и 
42/98),  и члана 39. Статута града Зајечара („Службени  лист 
града Зајечара“, бр. 1/08и 20/09), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  20.12.2010.године, донела је

ОДЛУКУ
 О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ

 НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Одлуци о комуналном уређењу на територији Града 
Зајечара ( Сл.лист општина бр.26/06,6/07,9/07, Сл.лист 
општине Зајечар бр.3/07,4/08,6/08 и Сл.лист града Зајечара 
бр.3/08,6/08 и 10/09 ), после члана 50. додају се нови чланови  
50 а , 50 б, 50 ц и 50 д, који гласе:

 „Чл.50а
 
Под заузећем јавне површине, у смислу ове Одлуке,  по-

дрзумева се и постављање стубова или самостојећих ормана,   
са опремом за комуналне инсталације (електроинсталације, 
телекомуникациони системи и уређаји, и  сл), а налазе се на  
постојећим и планираним површинама јавне намене,  које су 
у јавној својини.

Чл.50 б

Корисник јавне површине плаћа накнаду за заузеће 
земљишта из претходног члана, у  висини утврђеној овом 
Одлуком.

Накнада за заузеће износи по 1м2:  10,00, динара  за  
заузећа  јавне површине – улице у екстра зони, 8,00 динара 
у првој, 7,00 у другој , 6,00 динара у трећој а по 5,00 динара у 
четвртој зони Града  и селима на територији Града Зајечара .

Накнада се обрачунава  дневно,  решењем се утврђује  
на годишњем нивоу, а наплата се може вршити квартално у 
текућој години.

Члан 50 ц. 

 Висина накнаде из претходног члана примениће  се и 
на постојеће кориснике инсталација на  јавним површинама , 
доношењем Решења, на основу фактичког стања  утврђеног 
од стране овлашћеног инспектора ГУ  .

                                                                
 Члан 50 д.

 
Уколико је на једном постављеном стубу више уређаја и 

система различитих корисника инсталација, обвезник накнаде 
је инвеститор који је први извршио заузеће јавне површине.

Више различитих инвеститора могу се писмено спора-
зумети о  сразмерном учешћу у сношењу трошкова, на основу 
чега биће донето  Решење о задужењу.“

Члан 2.

После члана 70. додаје се нови члан 70 а који гласи :

 „ Члан 70 а
 
 Финансирање трошкова јавне расвете пада, делимично, 

на терет корисника комуналне услуге јавне расвете и то у 
месечном паушалном износу од 50,00 динара , по домаћин-
ству “. 

Члан 3.

У члану 101. став 1. Одлуке, после тачке 8. додаје се 
нова тачка 8а која гласи:

“ 8а раскопавање јавне површине врши без одобрења 
Градске управе Зајечар ( члан 34.став 1.Одлуке)“

Члан 4.

У члану 102. став 1. Одлуке, после тачке 9. додаје се 
нова тачка 9а која гласи:

“9а раскопавање јавне површине врши без одобрења 
Градске управе Зајечар ( члан 34.став 1.Одлуке)“ 

Члан 5.
                  
У члану 103. став 1. Одлуке, после тачке 9. додаје се 

нова тачка 9а која гласи:
 “9а раскопавање јавне површине врши без одобрења 

Градске управе Зајечар ( члан 34.став 1.Одлуке)“   
 

Члан 6.
         
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у ‘’Сл.листу Града Зајечара’’.
Одредбе Одлуке из члана 1. и 2. примењиваће се почев  

од 01.01.2011.године.

I Бр.011-63.           
У Зајечару,20.12.2010.године   

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК       
Иван Јоковић с. р.

 
На основу члана 39. Статута града Зајечара („Сл. лист 

града Зајечара“ 1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20.12.2010. године, донела је

ОДЛУКУ 
О САГЛАСНОСТИ ЗА КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

Члан 1.

Овом Одлуком даје се сагласност Јавном предузећу 
„Дирекција за изградњу“ из Зајечара, ул. Доситејева бр.1, 
за дугорочно кредитно задужење у износу од 65.000.000,00 
динара за рефинансирање капиталних инвестиционих расхода 
на територији града Зајечара и плаћање доспелих обавеза.
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Члан 2.

Дугорочно кредитно задужење за рефинансирање 
капиталних инвестиционих расхода реализоваће се у складу 
са законским прописима. 

Члан 3.

Ова Одлука објављује се у ‘’Службеном листу града 
Зајечара’’ и ступа на снагу осам дана од дана објављивања. 

I бр.011-70
У Зајечару, 20.12.2010. године
 

СКПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

    ПРЕДСЕДНИК
     Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута града Зајечара 
(“Сл. лист града Зајечара”, број 1/08 и 20/09) и члана 15. став 3. 
Одлуке о месним заједницама (“Сл. лист општина”, број 11/06 и 
„Сл. лист града Зајечара“ број 3/08), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 20.12. 2010. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЖАВАЊУ ПРЕВРЕМЕНИХ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДСКОВО

Члан 1.

У Месној заједници Градсково одржаће се превремени 
избори за чланове Савета Месне заједнице.

Члан 2.

Одлуком о расписивању превремених избора у месним 
заједницама из члана 1. ове Одлуке одредиће се дан, место и 
време одржавања избора за чланове Савета Месне заједнице, 
као и дан од када почињу да теку рокови за вршење изборних 
радњи.

Одлуку из става 1. овог члана донеће Председник 
Скупштине града Зајечар у складу са Статутом града Зајечара 
и Одлуком о месним заједницама.

Члан 3.

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

I бр.011-71
У Зајечару, 20.12.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

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

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута града Зајеча-
ра („Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08 и 20/09), а у вези Општег 
колективног уговора („Сл.гласник РС“ 50/2008,104/2008-анекс 
I и 8/2009-анекс II, члан 16. и члан 17.), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној дана 20.12. 2010. године, 
донела је 

ОДЛУКУ 
О ИСПЛАТИ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

У ОРГАНИМА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Свим запосленима у органима града Зајечара исплаћује 
се солидарна месечна помоћ у висини 20% нето плате запос-
леног због погоршања социјално - економског положаја.

Члан 2.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за фи-
нансије Градске управе Зајечар. 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном листу града Зајечара”, а примењује се 
почев од 01.01.2011. године. 

I број 011- 68/10
У Зајечару, 20.12. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК       
Иван Јоковић  с. р.      

На основу члана 10. став 2. Закона о штрајку („Сл. лист 
СРЈ“ бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“ бр. 101/05), члана 58. Закона 
о предшколском образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, 
бр. 18/10) и члана 39. тачка 30. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 20.12.2010. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА У 
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ  „ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се минимум процеса рада и начин 
његовог обезбеђивања, за време штрајка у Предшколској 
установи „Ђулићи“ у Зајечару (у даљем тексту: Предшколска 
установа).
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Члан 2.

Запослени у Предшколској установи могу, у складу са 
Законом о штрајку, да организују штрајк под условима да 
обезбеде минимум процеса рада у Установи.

У остваривању минимума процеса рада, запослени у 
Предшколској установи су дужни да обезбеде:

- пријем и боравак деце, без обављања васпитно - обра-
зовног рада,

- исхрану и превентивно- здравствену  заштиту деце. 

Члан 3.

Начин обезбеђивања  минимума процеса рада Предшкол-
ска установа утврђује општим актом, у складу са колективним 
уговором.

Ближи начин реализације минимума процеса рада, 
одређује се посебним актом директора Прешколске установе, 
у складу са овом Одлуком, у договору са Синдикатом.

 
Члан 4.

Запослени у Предшколској установи из члана 1. ове 
Одлуке (наставно и ненаставно особље)  дужни су да за 
време штрајка, у складу са решењем директора, извршавају 
своје послове у мери која обезбеђује реализацију минимума 
процеса рада утврђеног овом Одлуком.

Запослене који су дужни да раде за време штрајка 
ради обезбеђивања минимума процеса рада, одређује 
директор Предшколске установе, по прибављеном мишљењу 
штрајкачког одбора, најкасније пет дана пре почетка штрајка, 
у складу са Законом о штрајку.

Члан 5.

Директор Прешколске установе је обавезан да прати 
реализацију, односно остваривање утврђеног минимума 
процеса рада.

Директор  је  дужан да за време штрајка обавештава ос-
нивача о мерама које је предузео у складу са законом и овом 
Одлуком.

Члан 6.
 
Запослени у Предшколској установи који учествују у 

штрајку не могу трпети било какве штетне последице због свог 
учешћа у штрајку, јер је штрајк законом признато средство 
остваривања права запослених.

 
Члан 7.

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

I бр.011-72
У Зајечару,  20.12. 2010. године
                                                             

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

  ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић с. р.

На основу члана 30. став 5. Закона о предшколском обра-
зовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 18/10) и члана 39. 
тачка 30. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
број 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 20.12.2010. године, донела је  

ОДЛУКУ 
О БРОЈУ ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКОЈ 

УСТАНОВИ  „ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се да се у васпитне групе 
Предшколске установе „Ђулићи“ у Зајечару може уписати 
мањи, односно највише 20%  већи број деце по васпитној 
групи, од броја који је утврђен Законом о предшколском обра-
зовању и васпитању.

 
Члан 2. 

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

I бр.011-73
У Зајечару,  20.12.2010. године
                                                            

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

    ПРЕДСЕДНИК
 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 39. тачка 9. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 20.12.2010. 
године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГОДИШЊЕГ 
ПЛАНА РАДА   ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ 

ЗА РАДНУ 2009/2010. ГОДИНУ

I

 УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег плана 
рада Предшколске установе „ЂУЛИЋИ“ за радну 2009/2010. 
годину.

II

Ово решење објавити у „Службеном  листу града 
Зајечара“ .

I Бр.02-235
У Зајечару, 20.12.2010. године
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СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 ПРЕДСЕДНИК
 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 17. став 1. Закона о предшколском 
образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 18/10) и чла-
на 39. тачка 9. Статута града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 20.12.2010. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ

УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Предшколски програм  Уста-
нове „Ђулићи“ у Зајечару. 

II

Ово решење објавити у „Службеном  листу града Зајеча-
ра“ .

I Бр. 02-236
У Зајечару, 20.12. 2010. године
                                                                          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
 Иван Јоковић с. р.

 

На основу члана 80. став 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 72/09) и чла-
на 39. тачка 9. Статута града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број 1/08, 3/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 20.12.2010. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ  

УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ ЗА РАДНУ 2010/2011. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на План рада Предшколске установе 
„Ђулићи“ у Зајечару, за радну 2010/2011. годину. 

II

 Ово решење објавити у „Службеном  листу града 
Зајечара“ .

IБр. 02-237

У Зајечару, 20.10.2010. године
                                                                          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

 ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић с. р.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса (“Сл. Гласник РС”, 
бр. 25/00, 25/02, 107/05,108/05-испр. и 123/07-др. закон) и чла-
на 39. Статута града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 
1/08 и 20/09), Скупштина града Зајечара на седници одржаној 
дана 20.12.2010.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ 

ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ 
ЗАЈЕЧАР ЗА 2010. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на II Ребаланс финансијског плана 
пословања Јавног предузећа за планирање, пројектовање и 
изградњу „Дирекција за изградњу“ Зајечар за 2010. годину, 
који је усвојио Управни одбор Јавног Предузећа „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар на седници од 06. 12. 2010. године.

  
II

Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.
 
I број 02-218 
У Зајечару, 20.12.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                          

 ПРЕДСЕДНИК
                                             Иван Јоковић с. р.

На основу члана 10. и члана 14. Одлуке о оснивању Фон-
да за развој  пољопривреде града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 6//08) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 01/08 и 20/09) 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 20.12.2010. 
године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА УПРАВНОГ И 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ  ПОЉОПРИВРЕДЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

I

У Управни одбор Фонда за развој пољопривреде града 
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Зајечара именују се:

- за председника: 
Срђан Недељковић, дипл. инж. ратарства из Зајечара 
- за чланове:
1.Слободан Сибиновић, дипл. инж. агрономије из Зајеча-

ра, „Биопродукт“ Зајечар                   
2.Дејан Димитријевић, дипл. економиста из Зајечара, ЗЗ 

„Будућност“ Звездан, Председник Задружног савеза Зајечар
3.Миодраг Ранковић, економски техничар из В. Извора, 

Градска управа града Зајечара
4.Ненад Атанасијевић, дипл. инж. агрономије из Зајеча-

ра, Градско веће града Зајечара
5. Душан Миладиновић, дипл. инж. сточарства из Зајеча-

ра, „Агропројект“ Зајечар 
6.Зоран Маринковић из Зајечара, доктор ветеринарске 

медицине-специјалиста, Ветеринарско специјалистички ин-
ститут Зајечар.

 
II

У Надзорни одбор Фонда за развој пољопривреде града 
Зајечара именују се:

- за председника: 
Бранислав Маринковић, дипл. економиста из Зајечара, 

„Комерцијална банка“ А. Д. Београд
- за чланове:
1.Ненад Жикић, дипл. економиста - смер менаџмент у 

пољопривреди, из Зајечара. 
2.Ивица Ристић, дипл. инж. шумарства из Зајечара, Хи-

дрометеоролошки завод Србије - Зајечар.

III

Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење 
о именовању председника и чланова Управног и Надзорног 
одбора Фонда за развој и унапређење пољопривреде I број 
02-47 од 24. 04. 2007. године.

IV

Решење доставити именованима, Одељењу за 
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архи-
ви Скупштине града Зајечара и објавити у ‘’Службеном листу 
града Зајечара’’.

I број 02-238
У Зајечару, 20.12.2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић с. р.

На основу члана 14. став 3. Закона о јавним предузећи-
ма и обављању делатности од општег интереса (‘’Сл.гласник 
РС’’, бр.25/00, 25/02 и 107/05), члана 18.Одлуке о усклађивању 

Одлуке о оснивању Јавног стамбеног предузећа „Зајечар“ 
Зајечар са законским прописима („Сл. лист општина“, бр. 22/92, 
4/98 и 19/00 и „Сл. лист града“ бр. 3/08 - др.одлука), члана 39 
тач.10. Статута града Зајечара (‘’Сл.лист града Зајечара’’ бр. 
1/08) и члана 192. Закона о општем управном поступку (‘’Сл.
лист СРЈ’’, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 20. 12. 2010. године, донела је

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

РАДОМИР ТЕШАНОВИЋ, разрешава се дужности  
директора  Јавног стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар, са 
30.01.2011.године, због истека мандата.

Образложење:

Чланом 14.  Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса, прописано је да директоре 
јавних предузећа именује и разрешава оснивач.

Чланом 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар са законским 
прописима („Сл. лист општина“, бр. 22/92, 4/98 и 19/00 и „Сл. 
лист града“ бр. 3/08 - др.одлука) утврђено је да директора 
именује и разрешава надлежни орган оснивача и да се 
директор именује на период од 4 године. 

Скупштина општине Зајечар је на седници од 30.01. 2007. 
године, поставила Радомира Тешановића за директора  ЈСП 
‘’Зајечар’’ Зајечар.

С обзиром да му 30.01.2011.године истиче мандат, 
Супштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима,  
одлучила као у диспозитиву овог решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у 
Београду непосредно или преко поште. 

Решење доставити именованом, Јавном стамбеном 
предузећу „Зајечар“ Зајечар и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I бр. 02-221
У Зајечару, 20. 12. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                     

        ПРЕДСЕДНИК
                                                 Иван Јоковић с. р.

На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и 
обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, 
бр. 25/00 и 25/02 ),члана 18. Одлуке о усклађивању Одлуке 
о оснивању Јавног стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар са 
законским прописима („Сл. лист општина“, бр. 22/92, 4/98 и 
19/00 и „Сл. лист града“ бр. 3/08 - др.одлука),члана 39. тачка 
10. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/08 и 20/09) и члана 192. Закона о општем управном поступку 
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(„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 20. 12. 2010. године, донела је 

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ СТАМБЕНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР

РАДОМИР ТЕШАНОВИЋ, дипломирани грађевин-
ски инжењер, именује се за директора Јавног стамбеног 
предузећа „Зајечар“ Зајечар, почев од 31.јануара 2011.го-
дине.

Образложење:

Чланом 14. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса, прописано је да директоре 
јавних предузећа именује и разрешава оснивач.Чланом 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара, прописано је да Скупшти-
на града именује и разрешава  директоре јавних предузећа 
чији је оснивач.Чланом 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар са 
законским прописима („Сл. лист општина“, бр. 22/92, 4/98 и 
19/00 и „Сл. лист града“ бр. 3/08 - др.одлука) утврђено је да 
директора именује и разрешава надлежни орган оснивача и 
да се директор именује на период од 4 године. 

Скупштина општине Зајечар је на седници од 30.01. 2007. 
године, поставила Радомира Тешановића за директора  ЈСП 
‘’Зајечар’’ Зајечар.

Управни одбор Јавног стамбеног предузећа „Зајечар“, 
својим актом бр.1625 од 09.12.2010. године, предложио је ос-
нивачу да, за директора овог Јавног предузећа,након истека 
мандата, поново постави Радомира Тешановића.

Радомир Тешановић је рођен 12. маја 1953. године у 
Мекој Груди, општина Билећа. У Билећи је завршио основну 
школу и гимназију, а у Нишу Грађевински факултет, одсек 
високоградња, 1985. године. У Зајечару живи од 1985. године, 
када се и запослио у СИЗ-у становања, на месту референта 
за високоградњу. Положио је стручни испит и постао руко-
водилац техничког сектора. На функцији директора Јавног 
стамбеног предузећа „Зајечар“ налази се од децембра 2002.
године. 

Имајући у виду напред наведено, као и чињеницу да је 
до сада успешно и одговорно вршио дужност директора овог 
предузећа, Скупштина града Зајечара, одлучила је као у дис-
позитиву овог решења. 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења 
може се покренути управни спор, тужбом, у року од 30 дана од 
дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду у 
Београду непосредно или преко поште. 

Решење доставити именованом, Јавном стамбеном преду -
зећу „Зајечар“ Зајечар и архиви Скупштине града Зајечара.

I број:02 - 222
У Зајечару , 20. 12. 2010. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                    

 ПРЕДСЕДНИК
  Иван Јоковић с. р.
На основу  члана 39. Статута Града Зајечара („Службени  

лист града Зајечара“, бр. 1/08и 20/09), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 20.12.2010.године, донела  је

ЗАКЉУЧАК
О ОСЛОБАЂАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ

ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.

Српска Православна Црква-Епархија Тимочка Зајечар,Ти-
мочке Буне бр.6 ослобађа се обавезе плаћања накнаде за ко-
мунално уређење и опремање грађевинског земљишта у из-
носу од 84.168,00 динара, у поступку легализације пословних 
објеката изграђених без грађевинске дозволе, на кп.бр.9306 
КО Зајечар.

 Члан 2.

Закључак објавити у ‘’Службеном листу Града Зајеча-
ра’’.                 

Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања.

                             
I Бр . 02-239                                                                            
У Зајечару,20.12.2010.године                                                                                              

   
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 ПРЕДСЕДНИК                           
                                Иван Јоковић с. р.

На основу чл. 4. Одлуке о јавним паркиралиштима („Сл. 
лист општина“ бр. 26/06, 6/07, 9/07 и 6/08  „Сл. лист града 
Зајечара“ бр. 3/08 - др. Одлука, бр. 6/08, бр. 3/10 - др. Одлука и 
бр.16/10) и члана 56. ст. 1. тачка 8. Статута града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ бр. 1/08, 3/08 и 20/09),  Градоначелник 
града Зајечара,  дана 01.12.2010. године, донео је

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ ЈАВНИХ  

ПАРКИРАЛИШТАУ ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ

I

У тачки III  Решења о одређивању јавних паркиралишта 
у граду Зајечару, бр. II број 347-2 од 22.03.2007. године („Сл. 
лист општина“ бр. 4/07), II број 347-4 од 07.05. 2007. године, II 
број 347-7 од 15.06.2007. године и II број  347-9 од 18.12.2007. 
године („Сл. лист општине Зајечар“ бр. 3/07), став 1.  мења се 
и  гласи:

„I   зона  (црвена зона), обухвата следеће улице:

1. Крфска,
2. Љубе Нешића, до Косовске,
3. Светозара Марковића, од Доситејеве до сквера,
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4. Доситејева,
5. Војводе Мишића,
6. Дубровачка, 
7. Зорана Радмиловића,
8. Битољска, од Зорана Радмиловића, до Генерала 

Гамбете,
9. Црноречка,
10. Хајдук Вељкова до Катанићеве,
11. Пана Ђукића,
12. Курсулина,
13. Моше Пијаде,
14. Моравска, до Пана Ђукића,
15.  Генерала Гамбете, до Мије Станимировића,

16.  Проте Матеје.“
 

II

 Решење ступа на снагу даном доношења, а објављује се  
у „Службеном листу  града Зајечара“.

II број 347 - 2 
У Зајечару, 01. 12. 2010. године
       

ГРАДОНАЧЕЛНИК
         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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