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На основу члана 4. став 1. Одлуке о стипенди-
рању студената града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, број  22/09 и 9/10), Комисија за стипендирање 
студената града Зајечара, расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

СТУДЕНТИМА  ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА, 
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ 

У школској 2011/2012. години из средстава буџета 
града Зајечара, стипендираће се, од друге године сту-
дија, студенти високошколских установа чије се школо-
вање финансира из буџета Републике Србије, који имају 
пребивалиште на територији града Зајечара и који су 
први пут уписали зимски семестар одговарајуће године 
студија:

1) за стицање једног од следећих дефицитарних за-
нимања, са најнижим просеком оцена 7,50 из претходних 
година студија:

      
-  професор физике;
-  професор математике;
-  професор француског језика;
-  професор немачког језика;
-  дипломирани правник;
-  дипломирани глумац;
-  наставник клавира;
-  наставник гитаре;
-  наставник хармонике;
-  машински инжињер;
-  факултет органозационих наука;
-  факултет политичких наука.

2) студенти осталих високошколских установа, са 
најнижим просеком оцена 8,50 из претходних година 
студија  и 

3) студенти без родитељског старања, са најнижим 
просеком оцена 7,50 из  претходних година студија.

 
Уз пријаву на конкурс, кандидати прилажу:

-   Молбу са основним биографским подацима;
- Уверење са факултета о уписаном зимском 

семестру одговарајуће године студија на терет буџета 
Републике Србије и о постигнутом успеху у студирању, 
односно висини просечне оцене свих положених испита 
током студирања;

- Доказ о пребивалишту на територији града Зајеча-
ра (оверена изјава два сведока о пребивалишту и члано-
вима домаћинства студента);

- Уверење надлежног органа старатељства (за 
студенте без родитељског старања).
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Рок за пријављивање на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања у листу „Тимок“ и на огласној табли Градске 
управе Зајечар.

Комисија ће одлучити о додели стипендија у року од 
15 дана од дана истека рока за пријављивање на конкурс 
и о томе обавестити учеснике конкурса.

Пријаву на конкурс са потребном документацијом 
доставити Градској управи града Зајечара, Одељењу 
за друштвене делатности, Ул. Трг ослобођења бр. 1 
Зајечар, са напоменом „ЗА КОНКУРС“.

Непотпуне и неблаговремено поднете  пријаве  неће 
бити разматране.

За ближе информације кандидати се могу обратити 
на телефон: 019/444 - 722

На основу члана 96. став 1. закона о планирању и 
изградњи („Сл гласник РС“ бр.72/09, 81/09 - исправка, 
64/10 - УС, 24/11), члана 56. Статута града Зајечара („Сл. 
лист Града Зајечара“ бр.01/08),    члана 18. Одлуке о да-
вању у закуп грађевинског земљишта, („Службени  лист 
Града Зајечара,“ бр. 12/10) и Закључка Градоначелника 
града Зајечара II бр.463-46/11 од 28.10.2011.године

ГРАД ЗАЈЕЧАР
РАСПИСУЈЕ 

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ДАВАЊЕ У ДУГОРОЧНИ ЗАКУП ЗЕМЉИШТА У ЦИЉУ 
ИЗГРАДЊЕ  ИНДИВИДУАЛНОГ ОБЈЕКТА У УЛИЦИ ПЕРЕ 

РАДОВАНОВИЋА  У ЗАЈЕЧАРУ  ПУТЕМ 
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
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I. ОПШТИ УСЛОВИ:

1. Закуп  грађевинског земљишта и то кп. бр. 
5690/35 укупне површине 0.02,99ха, на локацији „Кључ“ 
КО Зајечар, у Улици Пере Радовановића  у Зајечару, 
ради изградње индивидуалног објекта.  

2. Земљиште се даје у закуп на период од 99 годи-
на.

3. Почетни износ  закупнине земљишта за наве -
дени период је 405,00 динара по 1 м2 , односно 121.095,00 
динара.

4. Рок за привођење земљишта намени је до 3 
године од дана закључења уговора о давању земљишта 
у закуп.

5. Предност при добијању земљишта у закуп има 
понуђач  који на јавном надметању понуди највиши из-
нос.

6. Најбољи понуђач  - закупац, закључиће посебан 
уговор са градом Зајечаром о закупу земљишта којим ће 
се ближе регулисати међусобна права и обавезе. 

7. Учесници јавног надметања могу бити сва фи-
зичка, правна  лица и предузетници, која на име депозита 
уплате 10% од почетног износа накнаде за земљиште од-
носно 12.110,00 динара, на жиро - рачун бр. 840 - 602804 
- 87, позив на бр. 41 - 116.

8. Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана 
оглашавања, а најкасније до 30.11.2011. године. Накнад-
но приспеле пријаве неће се разматрати.

9. Јавно надметање  биће одржано дана  02.12.2011. 
године, пред Комисијом за спровођење поступка јавног 
надметања у малој сали града Зајечара са почетком у  
12,00 часова. 

10. Учесници огласа  дужни су понети одговарајућа 
идентификациона документа и ако је потребно одгова-

рајуће овлашћење,  као и доказ о уплати износа из тачке 
7. Огласа.

11.  Право на повраћај депозита губи се у случају 
одустанка од понуде и уколико   понуђач не закључи са 
градом Зајечаром уговор у року од 30 дана од дана до-
ношења одлуке о избору понуђача. 

II. ОСТАЛИ УСЛОВИ

1. Текуће одржавање изграђеног објеката и 
земљишта за време периода закупа земљишта.

2. Порезе и друге фискалне обавезе.

Све ближе информације могу се добити на телефоне 
421-199 локал 231, а могу се видети и на огласној табли 
Градске управе града Зајечара, у градском услужно 
- информативном центру и у Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове у Ул. Крф-
ској бб, зграда Старог уреда - на спрату.

 
III НАПОМЕНА:

1. Понуде морају да садрже тачне идентификационе 
податке понуђача, изјаву о прихватању услова из огласа 
и доказ о уплати депозита.

2. Пријаве се подносе у затвореној коверти на 
адресу: Одељење за урбанизам, грађевинске и комунал-
но стамбене послове Градске управе града Зајечара, Ул 
Трг ослобођења бр.1, 19000 Зајечар са назнаком: Прија-
ва на јавни оглас за јавно надметање, за давање у закуп 
градског грађевинског земљишта ради индивидуално 
-стамбене изградње.

3.Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: Драган Вукашиновић. Адреса: Зајечар, 
Трг ослобођења 1. Телефони 019/ 421 199 и 019/ 444 - 664. E-mail: ozajecar@verat.net.
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