
ГОДИНА IV БРОЈ 34 2. ДЕЦЕМБАР 2011.

На основу члана 63. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број: 54/09, 73/10 и 101/2010), 
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: 1/08,20/09 и 21/11), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 02.12.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О ТРЕЋЕМ   ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ЗА 2011. ГОДИНУ

Члан 1.

У члану 2. Oдлуке о буџету града Зајечара, посебан 
део буџета, укупни приходи и примања у износу од 
1.702.685.852,00 динара се не мењају.

У члану 3. Одлуке о буџету града Зајечара, посебан 
део буџета, укупни расходи и издаци буџета у  износу од 
1.702.685.852,00 динара такође се не мењају..

Члан 2.

У члану 2. План прихода буџета града Зајечара, 
врше се следеће измене:

- Oблик прихода 711111 - Порез на зараде, износ 
од  434.000.000,00 динара замењује се износом од 
440.759.079,00 динара.

- Oблик прихода 713121 – Порез на имовину, из-
нос од 31.700.000,00 динара замењује се износом од 
35.700.000,00 динара.

- Oблик прихода 713421 – Порез на пренос апсо-
лутних права на непокретности, износ од 19.800.000,00 
динара замењује се износом од 23.600.000,00 динара.

- Oблик прихода 714522 – Порез на употребу ча-
маца и пловећих постројења, износ од 8.200,00 динара 
замењује се износом од 0,00 динара.

-  Oблик прихода 714552 – Боравишна такса, из-
нос од 1.100.000,00 динара замењује се износом од 
1.450.000,00 динара.

- Облик прихода 733141 – Ненаменски трансфери од 
Републике у корист нивоа градова, износ од 250.925.086,00 
динара замењује се износом од 235.332.257,00 динара.

- Oблик прихода 741141 – Приходи буџета града 
од камата на средства консолидованог рачуна, износ од 
2.000.000,00 динара замењује се износом од 2.100.000,00 
динара.

- Облик прихода 741511 – Накнада за коришћење 
минералних сировина,  износ од  800.000,00 динара 
замењује се износом 1.000.000,00; 

- Облик прихода 741522 – Средства остварена од 
давања у закуп пољопривредног земљишта,  износ од  
500.000,00 динара замењује се износом од 750.000,00; 

- Oблик прихода 741532 – Комунална такса за ко-
ришћење простора за паркирање, износ од 410.000,00 
динара замењује се износом од 560.000,00 динара.

- Oблик прихода 742224 – Накнада за обавезни 
здравствени преглед пошиљки, износ од 8.050,00 динара 
замењује се износом од 0,00 динара.

Члан 3.

У члану 3; Посебни део буџета, врше се следеће 
измене:

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

1 .Апропријација 1/0, конто 411000 – Плате, додсаци 
и накнаде запосленима, функционална класификација 
110, износ од 4.250.000,00 динара замењује се износом 
од 3.950.000,00 динара.

2. Апропријација 7/0, конто 423000 – Услуге по 
уговору, функционална класификација 110, износ од 
100.000,00 динара замењује се износом од 150.000,00 
динара.

3. Апропријација 10/0, конто 424000 – Специјали-
зоване услуге, функционална класификација 110, износ 
од 100.000,00 динара замењује се износом од 50.000,00 
динара.

4. Апропријација 11/0, конто 425000 – Текуће по-
правке и одржавање, функционална класификација 110, 
износ од 200.000,00 динара замењује се износом од 
50.000,00 динара.

У разделу 2 – Градоначелник, заменик и 
помоћници, врше се следеће измене:

1. Апропријација 16/0, конто 411000 – Плате, додаци 
и накнаде запосленима, функционална класификација 
110, износ од 18.000.000,00 динара замењује се износом 
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од 16.900.000,00 динара.
2. Апропријација 19/0, конто 422000 – Трошкови 

путовања, функционална класификација 110, износ од 
1.500.000,00 динара замењује се износом од 2.000.000,00 
динара.

3. Апропријација 21/0, конто 423000 – Трошкови 
промоције града Зајечара, функционална класификација 
110, износ од 6.500.000,00 динара замењује се износом 
од 7.500.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.01 - Градска управа 
, врше се следеће измене:

1. Апропријација 22/0, конто 411000 – Плате, додаци 
и накнаде запосленима, функционална класификација 
130, износ од 89.800.000,00 динара замењује се износом 
од 87.800.000,00 динара.

2. Апропријација 23/0, конто 412000 – Социјални 
доприноси на терет послодавца, функционална класи-
фикација 130, износ од 17.700.000,00 динара замењује 
се износом од 16.200.000,00 динара.

3. Апропријација 26/0, конто 416000 – Награде за-
посленима и остали посебни

расходи, функционална класификација 130, износ 
од 5.673.892,00 динара замењује се износом од 0,00 
динара.

4. Апропријација 29/0, конто 423000 – Услуге 
по уговору, функционална класификација 130, износ 
од 15.000.000,00 динара замењује се износом од 
17.000.000,00 динара.

5. Апропријација 34/1, конто 424000 – Пројекат ЛЕР-а, 
функционална класификација 130, износ од 2.200.000,00 
динара замењује се износом од 1.200.000,00 динара.

6. Апропријација 37/0, конто 426000 – Материјал, 
функционална класификација 130, износ од 20.500.000,00 
динара замењује се износом од 18.500.000,00 динара.

7. Апропријација 38/0, конто 441000 – Отплата 
домаћих камата, функционална класификација 130, 
износ од 22.300.000,00 динара замењује се износом од 
30.300.000,00 динара.

8. Апропријација 39/0, конто 444000 – Пратећи 
трошкови задуживања, функционална класификација 
130, износ од 1.500.000,00 динара замењује се износом 
од 7.000.000,00 динара.

9. Апропријација 40/0, конто 451000 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, 
функционална класификација 130, износ од 10.000.000,00 
динара замењује се износом од 5.000.000,00 динара.

10. Апропријација 43/0, конто 482000 –  Порези, 
обавезне таксе и казне, функционална класификација 
130, износ од 3.850.000,00 динара замењује се износом 
од 4.350.000,00 динара.

11. Апропријација 44/0, конто 483000 – Новчане 
казне и пенали по решењу судова, функционална класи-
фикација 130, износ од 9.000.000,00 динара замењује се 
износом од 14.000.000,00 динара.

12. Апропријација 46/0, конто 511000 – Зграде и 
грађевински објекти, функционална класификација 130, 
износ од 27.852.000,00 динара замењује се износом од 

18.852.000,00 динара.
13. Апропријација 47/0, конто 512000 - Машине 

и опрема, функционална класификација 130, износ 
од 43.656.410,00 динара замењује се износом од 
38.656.410,00 динара.

14. Апропријација 49/0, конто 611000 – Отплата 
главнице домаћим кредиторима, функционална класи-
фикација 130, износ од 42.000.000,00 динара замењује 
се износом од  38.540.000,00 динара.

 15.Апропријација 50/0, конто 541000 
– Земљиште, функционална класификација 130, из-
нос од 14.000.000,00 динара замењује се износом од 
6.000.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.03 – Градско јав-
но правобранилаштво, врше се следеће 
измене:

1.  Апропријација 58/0, конто 411000 – Плате, додаци 
и накнаде запосленима, функционална класификација 
111, износ од 1.950.000,00 динара замењује се износом 
од 1.860.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.04 – Основно обра-
зовање, врше се следеће измене:

1. Апропријација 65/0, конто 463000 – О.Ш.“Ђура 
Јакшић“, функционална класификација 912, износ од 
7.036.000,00 динара замењује се износом од 8.536.000,00 
динара.

2. Апропријација 70/0, конто 463000 – О.Ш.“Влад-
ислав Петковић Дис“, функционална класификација 912, 
износ од 4.376.100,00 динара замењује се износом од 
5.876.100,00 динара.

3. Апропријација 71/0, конто 463000 – О.Ш.“Вук 
Караџић“, функционална класификација 912, износ од 
3.000.000,00 динара замењује се износом од 3.500.000,00 
динара.

4. Апропријација 72/0, конто 463000 – О.Ш.“Доситеј 
Обрадовић“, функционална класификација 912, износ од 
2.816.800,00 динара замењује се износом од 3.016.800,00 
динара.

5. Апропријација 73/0, конто 463000 – О.Ш.“Јован 
Јовановић Змај“, функционална класификација 912, 
износ од 7.080.300,00 динара замењује се износом од 
8.580.300,00 динара.

У разделу 3; глава 3.06 – ПУ „Ђулићи“, 
врше се следеће измене:

1. Апропријација 90/0, конто 425000 – Текуће по-
правке и одржавање, функционална класификација 911,  
износ од 1.000.000,00 динара, замењује се износом од 
0,00 динара.

2. Апропријација 93/0, конто 512000 – Машине и 
опрема, функционална класификација 911,  износ од 
7.000.000,00 динара, замењује се износом од 8.000.000,00 
динара.
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У разделу 3; глава 3.07 – Народни музеј, 

врше се следеће измене:

1. Апропријација 96/0, конто 421000 – Стални 
трошкови, функционална класификација 820,  износ од 
1.100.000,00 динара, замењује се износом од 1.150.000,00 
динара.

2. Апропријација 103/0, конто 515000 – Нематеријал-
на имовина, функционална класификација 820,  износ од 
100.000,00 динара, замењује се износом од 50.000,00 
динара.

У разделу 3; глава 3.08 – Регионално 
позориште Тимочке крајине „Зоран Радми-
ловић“ , врше се следеће измене:

1. Апропријација 109/0, конто 422000 – Трошкови 
путовања, функционална класификација 820, износ од 
623.000,00 динара замењује се износом од 723.000,00 
динара.

2.  Апропријација 110/0, конто 423000 – Услуге по 
уговору, функционална класификација 820, износ од 
2.750.000,00 динара замењује се износом од 2.950.000,00 
динара.

3. Апропријација 113/0, конто 426000 – Материјал, 
функционална класификација 820, износ од 700.000,00  
динара замењује се износом од 750.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.09 – Историјски ар-
хив , врше се следеће измене:

1.  Апропријација 123/0, конто 421000 -  Стални 
трошкови, функционална класификација 820,  износ од 
518.000,00 динара, замењује се износом од 495.000,00 
динара.

2.  Апропријација 125/0, конто 423000 -  Услуге по 
уговору, функционална класификација 820,  износ од 
306.000,00 динара, замењује се износом од 344.000,00 
динара.

3.  Апропријација 128/0, конто 426000 -  Материјал, 
функционална класификација 820,  износ од 102.000,00 
динара, замењује се износом од 87.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.10 – Матична би-
блиотека „ Светозар Марковић“, врше се 
следеће измене:

1.Апропријација 138/0, конто 422000 – Трошкови 
путовања, функционална класификација 820, износ од 
42.000,00 динара замењује се износом од 242.000,00 
динара.

2. Апропријација 140/0, конто 424000 – Специјализо-
ване услуге, функционална класификација 820, износ од 
1.159.000,00 динара замењује се износом од 659.000,00 
динара.

3. Апропријација 141/0, конто 425000 – Текуће 
поправке и одржавање, функционална класификација 
820, износ од 737.000,00 динара замењује се износом од 
1.137.000,00 динара.

4. Апропријација 143/0, конто 512000 – Машине 
и опрема, функционална класификација 820, износ од 
850.000,00 динара замењује се износом од 750.000,00 
динара.

У разделу 3; глава 3.11 – Центар за 
културу града Зајечара, врше се следеће 
измене:

1. Апропријација 148/0, конто 414000 – Социјална 
давања запосленима, функционална класификација 820, 
износ од 100.000,00 динара замењује се износом 0,00 
динара.

2. Апропријација 150/0, конто 421000 – Стални 
трошкови, функционална класификација 820, износ од 
2.224.000,00 динара замењује се износом од 1.724.000,00 
динара.,

3. Апропријација 151/0, конто 422000 – Трошкови 
путовања, функционална класификација 820, износ од 
1.000.000,00 динара замењује се износом од 500.000,00 
динара.

4.Апропријација 152/0, конто 423000 – Услуге 
по уговору, функционална класификација 820, износ 
од 29.000.000,00 динара замењује се износом од 
30.400.000,00 динара.

5. Апропријација 157/0, конто 512000 – Машине 
и опрема, функционална класификација 820, износ од 
1.600.000,00 динара замењује се износом од 1.300.000,00 
динара.

У разделу 3; глава 3.13 – Установа за 
дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју,  врше се следеће измене:

1. Апропријација 175/0, конто 411000 –  Плате, дода-
ци и накнаде запосленима, функционална класификација 
010, износ од 4.485.000,00 динара замењује се износом 
од 4.521.000,00 динара.

2. Апропријација 176/0, конто 412000 –  Социјални 
доприноси на терет послодавца, функционална класи-
фикација 010, износ од  816.000,00 динара замењује се 
износом од 833.000,00 динара.

3. Апропријација 179/0, конто 422000 –  Трошкови 
путовања, функционална класификација 010, износ од 
36.000,00 динара замењује се износом од 0,00 динара.

4. Апропријација 182/0, конто 425000 – Текуће 
поправке и одржавање, функционална класификација 
010, износ од 160.000,00 динара замењује се износом од 
143.000,00 динара.

У разделу 3; глава 3.16 – Туристичка ор-
ганизација, врше се следеће измене:

1. Апропријација 215/0, конто 425000 – Текуће по-
правке и одржавање, функционална класификација 473, 
износ од 300.000,00 динара замењује се износом од 0,00 
динара.

2. Апропријација 218/0, конто 512000 – Машине 
и опрема, функционална класификација 473, износ од 
500.000,00 динара замењује се износом од 0,00 динара.
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У разделу 3; глава 3.17 – Месне заједнице, 
врше се следеће измене:

1. Уводи се нова апропријација 225/1, конто 483000 
– Новчане казне и пенали по решењу судова,  функ-
ционална класификација 160, у износу од 3.000.000,00 
динара. 

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

1. Апропријација 228/0, конто 499000 – Текућа 
буџетска резерва, функционална класификација 110, 
износ од 5.695.796,07 динара замењује се износом од 
8.695.796,07  динара.

У разделу 5 – Средства за остале по-
требе, врше се следеће измене:

 1. Апропријација 239/0, конто 481000 – Спортски 
савез Зајечар, функционална класификација 810, из-
нос од 124.000.000,00 динара замењује се износом од 
134.673.892,00 динара

 2. Апропријација 240/0, конто 481000 – Фондација 
„Зоран Радмиловић“, функционална класификација 820, 
износ од 2.000.000,00 динара замењује се износом од 
2.350.000,00 динара.

Члан 4.

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

I бр. 400 - 15
У Зајечару, 02.12.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                       

                     ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић, с. р.

На основу члана 344. Закона о облигационим одно-
сима („Сл. лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ 
57/89, „Сл. Лист СРЈ“, бр.31/93 „Сл. Лист СЦГ“, бр.1/2003 
- Уставна повеља) и на основу члана 39. став 1. тачка 7. 
Статута града Зајечара (‘’Сл. лист града Зајечара’’, бр. 
1/08,20/09 и 21/11), Скупштина града Зајечара на седни-
ци одржаној 02.12.2011. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ПОТРАЖИВАЊА 
ИЗМЕЂУ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И „ТОПЛИФИКАЦИЈА  

МОРАВИА“ А.Д.

Члан 1.

Овом Одлуком град Зајечар отписује део дуга А.Д. 
„Топлификација Моравиа“ који се односи на куповину ма-
зута из 2010. године, у износу од 12.612.804,00 динара.

Члан 2.

За износ отписаног дела дуга биће умањено по-
траживање А.Д. „Топлификација Моравиа“ према кори-
 сницима буџета града Зајечара, на име накнаде за испо-
ручену топлотну енергију.

Посебним споразумом између А.Д. „Топлификација 
Моравиа“, града Зајечара и корисника који се финан-
сирају из буџета, биће регулисан отпис из члана 1. ове 
Одлуке.

Члан 3.

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за 
финансије Градске управе града Зајечара.

Члан 4.

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

I бр.011 - 68/11
У Зајечару, 02.12.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК  
      Иван Јоковић, с. р.    

На основу члана 39. став 1. тачка 7. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 1/08 и 
20/09), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној             
02.12.2011. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ДОДАТНОЈ ЗАШТИТИ ПОРОДИЉА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се додатни облици заштите 
породиља на територији града Зајечара (у даљем тексту: 
град), које обезбеђује Град ради подстицања и рађања 
деце.

Члан 2.

Додатни облици заштите утврђени овом Одлуком 
су:

1. Право на једнократно новчано давање породиљи 
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за свако новорођенче;  

2. Право на месечну надокнаду незапосленој поро-
диљи до навршене прве године живота детета.

Додатне облике заштите из става 1. тачка 1. овог 
члана остварује породиља са пребивалиштем на тери-
торији града Зајечара, пријављеним најмање 12 месеци 
пре рођења детета.

Незапослена породиља до навршене прве године 
живота детета остварује право на помоћ из става 1. тачка 
2. овог члана уколико има пријављено пребивалиште на 
територији Града најмање 12 месеци пре рођења детета.

Додатне облике заштите из става 1. овог члана 
остварује и породиља са статусом интерно расељеног 
лица са Косова и Метохије, са боравиштем на територији 
града Зајечара пријављеним најмање 12 месеци пре 
рођења детета.

Члан 3.

Право на једнократно новчано давање има поро-
диља за свако рођено дете, у износу од 20.000,00 ди-
нара, у оквиру средстава обезбеђених у буџету града 
Зајечара за ту намену. 

Право на месечну надокнаду има незапослена 
породиља у периоду од годину дана после порођаја, у 
износу од 15.000,00 динара.

Права из става 1. и 2. овог члана остварују се на 
основу захтева поднетог у року од шездесет дана од 
дана порођаја.

Уз захтев се прилаже и одговарајућа документација 
којом се доказује постојање основа за остваривање 
права (уверење о пребивалишту, лична карта, извод 
из матичне књиге рођених за дете и потврда о статусу 
незапосленог лица издата од Националне службе за 
запошљавање – Филијала Зајечар).

О праву из става 1. и 2. овог члана одлучује органи-
зациона јединица Градске управе надлежна за послове 
социјалне заштите.

Члан 4.

Средства за исплату додатних облика заштите 
утврђених овом Одлуком обезбеђују се у буџету града 
Зајечара.

Члан 5.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши органи-
зациона јединица Градске управе надлежна за послове 
социјалне заштите.

Члан 6.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да 
важи Одлука о додатној заштити трудница и породиља 
на територији града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ 
број: 10/11 и 11/11).

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Сл. листу града Зајечара“, а примењи-
ваће се од 01. јануара 2012. године.

I бр. 011 - 78
У Зајечару, 02.12.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић, с. р.

На основу члана 4. став 3. 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), члана 8. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 16/97 
и 42/98) и члана 39. став 1. тачка 9. Статута града 
Зајечара (‘’Сл. лист града Зајечара’’, бр.1/08 и 20/09), 
Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 
02.12.2011. године, донела је

 
ОДЛУКУ

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ  ЈАВНОГ  
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ 

ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

У Одлуци о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Зајечарпаркинг“ Зајечар („Сл. лист града Зајечара“ бр. 
21/11), после члана 25. додаје се нови члан 25а, који 
гласи:

„Члан 25а

Послове уређења, одржавања и наплате услуга 
јавних паркиралишта на територији Града Зајечара, 
Јавно комунално предузеће преузеће од ЈП „Тимочка 
Крајина – у стечају“, почев од 12. децембра 2011. го-
дине.“

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у 
‘’Службеном листу Града Зајечара’’ . 

I бр.011-79
У Зајечару,02.12.2011.год.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић, с. р.
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 На основу члана 13.став 1.тачка 4. Закона о 
комуналним делатностима, ч („Сл. гласник РС“, бр. 16/97 
и 42/98)  и члана 39. Статута града Зајечара („Службени  
лист града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09 и 21/11), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  02.12.2011.  године, 
донела је

ОДЛУКУ
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ   О ВИСИНИ ЦЕНА УСЛУГА 
ПРЕВОЗА ПУТНИКА  У  ЛИНИЈСКОМ ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ

Члан 1.

У Одлуци о висини цена услуга превоза путника у 
линијском градском и приградском саобраћају ( ‘’Сл.лист 
града Зајечара’’, бр.23/11 и 27/11),  члан 3. мења се и  
гласи:

„Члан 3.

Цена услуга превоза путника  у приградском сао-
браћају   утврђује се према следећим критеријумима:

Зона Километри Цена
I 0 - 5 50,00
II 6 - 10 80,00
III 11 - 15 120,00
IV 16 - 20 150,00
V 21 - 25 180,00
VI 26 - 38 220,00
VII 39 - 50 260,00

                                                                 
  Члан 2.                                                        

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у ‘’Службеном листу града Зајечара.’’

  
I Бр. 011-80
У Зајечару,02.12.2011. године                                             

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                       

               ПРЕДСЕДНИК  
Иван Јоковић, с.р.

На основу  члана 14.став 1.тачка 26. и члана 39. став 
1. тачка 30. Статута Града Зајечара („Службени  лист 
града Зајечара“, бр. 1/08,3/08, 20/09 и 21/11 )  Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 02.12.2011.године, 
донела  је

РЕШЕЊЕ
О ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА ОСНОВНИХ 

СРЕДСТАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

 I

Поверава се Јавним предузећима, установама и 
организацијама, чији је оснивач Град Зајечар,право ко-
ришћења возила, као основних  средстава  Града,  и то: 
аутобуса  – минибуса и специјалних возила.

Коришћење возила поверава се на неодређено 
време, с тим што се рок може  прецизирати Уговором о 
поверавању права коришћења основних средстава.

II

Јавним предузећима поверава се :
– ЈП „Дирекција за изградњу’’ – специјално возило 

„ корпа“
– Ј КП „Зајечарпаркинг’’  Зајечар – специјално вози-

ло „паук“.
Установе и организације којима се даје по један 

аутобус-минибус  су:
– Установа за спорт Зајечар,
– Предшколска установа „Ђулићи“ Зајечар
– Позориште  Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ 

Зајечар
– Центар за културу града Зајечара.

III

Јавна предузећа, установе и организације из 
тачке   II   Решења могу користити предметна возила за 
обављање редовних послова, превоза и путовања, све у  
сврху реализације  свог делокруга рада.

IV 

Уговором, који ће се закључити са Градом Зајеча-
ром, прецизираће се врста возила које се даје на ко-
ришћење, према броју шасије и броју мотора, као и друга 
међусобна права у вези одржавања возила за време 
важења Уговора ( регистрација,оправке, замене делова 
и слично ).

V

Решење  објавити у „Службеном листу Града 
Зајечара“.                 

Решење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања.

I Бр.036 - 7
У Зајечару ,02.12.2011.године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                               

ПРЕДСЕДНИК                                              
Иван Јоковић, с. р.
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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 члана 39. Статута града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, бр. 1/08, 3/08, 20/09 и 21/11), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 02.12.2011. године, донела 
је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II РЕБАЛАНС 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  ЈСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
ЗА 2011. ГОДИНУ 

I

Даје се сагласност на II ребаланс Програма пос-
ловања Јавном стамбеном предузећу “Зајечар” Зајечар 
за 2011. годину, који је усвојио Управни одбор Јавног 
стамбеног предузећа “Зајечар” Зајечар на седници 
одржаној 15. 11.  2011. године.

II

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

I бр.02-176
У Зајечару, 02.12.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Иван Јоковић, с. р.

 

На основу члана 20. став 1. Закона о јавним служба-
ма („Службени гласник РС“, број 24/91, 71/94 и 79/05), 
члана 39. тачка 10. Статута града Зајечара („Сл. лист гра-
да Зајечара“, бр.1/08,20/09 и 21/11) и члана 14. Одлуке о 
оснивању Установе за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју у Зајечару („Сл. лист града Зајечара“, 
бр.1/08), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
02.12.2011. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 

I

Разрешава се Александар Лазаревић дужности чла-
на Управног одбора Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару.

  
II

Именује се Слађана Јовановић за члана Управног 
одбора Установе за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју у Зајечару, као представник запос-
лених. 

 
III

Решење доставити именованима, Установи за 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.

I бр. 02 - 165
У Зајечару, 02.12.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

  ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић, с. р.

На основу члана 20. став 1. и члана 22.став 1. 
Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 
24/91, 71/94 и 79/05-др.закон), члана 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08,20/09 
и 21/11) и члана 16. Одлуке о оснивању Установе за 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у 
Зајечару („Сл. лист града Зајечара“, бр.1/08), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 02.12.2011. године, 
донела је

РЕШЕЊЕ
О  РАЗРЕШЕЊУ И  ИМЕНОВАЊУ  ЧЛАНА  НАДЗОР-

НОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 

I

Разрешава се Ана Миленковић дужности члана 
Надзорног одбора Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару.

II

Именује се Ивана Бачунић у Надзорни одбор Ус-
танове за дневни боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару, као представник запослених.

  
III

Решење доставити именованима, Установи за 
дневни боравак деце и омладине ометене у развоју у 
Зајечару и архиви Скупштине града Зајечара.
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I бр. 02 - 164
У Зајечару, 02.12.2011. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
       

   ПРЕДСЕДНИК
              Иван Јоковић, с. р.

На основу члана 12. став 2. Одлуке о Градском већу 
града Зајечара („Сл. лист града“ 1/08, 3/10 и 7/11), Град-
ско веће града Зајечара на седници одржаној 29.11.2011. 
године донело је:

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 

ПРОЈЕКТА „ЗДРАВ ЖИВОТ“

Члан 1.

Овом одлуком одобравају се средства у износу од 
90.000,00 динара које треба уплатити са апропријације 
231 – Остала удружења, раздео 5, економска класифика-
ција 481000, функционална класификација 130 Одлуке о 
буџету Града Зајечара за 2011. годину, а за реализацију 
пројекта „Здрав живот“.  

Саставни део одлуке је допис Министарства 
просвете и науке бр. 611-00-03032/2011-06 од 20.09.2011. 
године и допис директора пројекта Извођачка уметност 
„Здрав живот“ из Београда. 

Члан 2.

Одлука се објављује у Службеном листу Града 
Зајечара. 

 III бр. 011-77/11
 У Зајечару, 29.11.2011. године
       

   ПРЕДСЕДНИК
    Бошко Ничић, с. р. 

На основу члана 12. став 1. , а у вези члана 2. Одлуке 
о Градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајеча-
ра“, број 1/08, 3/10 и 7/11), Градско веће града Зајечара, 
на седници одржаној  29. 11.  2011. године, донело је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК

О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗАЈЕЧАР

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Правилник о о измени 
Правилника о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених лица у Градској управи Зајечар IV бр. 
110 - 06 од 28.11.2011. године.

II

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

III број 02 - 174/11
У Зајечару  29. 11. 2011. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА

      ПРЕДСЕДНИК
  Бошко Ничић, с. р.

На основу чл. 2. и 9. Закона о платама у државним 
органима и јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 34/01; 
62/06 и 63/06 и 116/08), чл. 5. Уредбе о коефицијентима 
за обрачун и исплату плата именованих и постављених 
лица и запослених у државним органима („Сл. гласник 
РС“, бр. 44/08) и чл.39 Одлуке о Градској управи Града 
Зајечара (Сл.лист Града Зајечара бр.1/2010) Начелник 
Градске управе Зајечар, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗАЈЕЧАР

Члан 1.

У члану 6. Правилника о коефицијентима за обрачун 
и исплату плата послених лица у Градској управи Зајечар 
IV број:110-06, став 1 алинеја 5 се мења и гласи:

„- запосленима  на  нормативним, матичним, геоде-
тским, урбанистичким и инвестиционим пословима за 1,00;“

Члан 2.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања  објављивањем у „ Службеном листу града 
Зајечара“.

IV број:110-9
У Зајечару, 28.11.2011.године 
     Н А Ч Е Л Н И К
 Јасмина Гачевић Младеновић с. р.
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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.

На основу чл. 48. Одлуке 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 „Службени лист града Зајечара“, бр. 
3/08, 6/08 и 10/09) и Закључка Градоначелника града 
Зајечара бр.352-4 од  28.11.2011.год. 

ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР

о б ј а в љ у ј е

ОГЛАС
О одобравању заузећа јавне површине на Тргу 

ослобођења ради постављања:

- 8 (oсам) шатора у површини од по 9м2 за про-
дају новогодишњег   програма на локацији испред 
Борске банке .

Захтеве за заузеће јавне површине, на прописа-
ном обрасцу,  подносе  правна лица и предузетници, 
који су регистровани за обављање одређене делат-
ности.

Заузеће одобраваће се за период од 16.12.2011. 
до 30.12.2011. године (15 дана), са назнаком да ће се 
шатори уклонити 30.12.2011.год. до 16,00 часова.

Рок за подношење захтева је до 09.12.2011. год
Накнада за заузеће јавне површине по једном 

шатору, за цео период заузећа, износи:
1. почетног износа накнаде за локацију од 

540,00 динара 
2. локалне комуналне таксе од 4.725,00 динара
3.накнаде  за коришћење шатора у износу од 

11.792,00 динара
          

Одобрење ће се издати подносиоцу захтева 
који на јавној лицитацији понуди највећу накнаду по 
1м2  у односу на почетни износ накнаде за локацију 
из тачке 1.

Јавна лицитација ће се одржати у понедељак 
12.12.2011. године, у малој сали Скупштине града 
Зајечара, са почетком у 12,00 часова.

Ближе информације у вези јавне лицитације 
могу се добити на телефон  019-421-199 локал 231.
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