
 
На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број: 

54/09, 73/10, 101/2010, 101/11, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13), 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 25.03.2014. године, донела је 
 

О Д Л У К У  
О ПРВОМ ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
 

Члан 1. 
 

 У оштем делу буџета у члану 1 табела Приходи и примања,  расходи и издаци 
буџета Града Зајечара за 2014. годину ( у даљем тексту: буџет),  мења се и гласи: 
 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТКА  
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 2.262.141.632
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) 2.261.141.632
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8) 1.000.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.420.841.218
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) 1.843.086.130
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) 577.755.088
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл.7+8)-(кл.4+5) -158.699.586
Издаци за набавку финасиске имовине (62) 
(у циљу спровођења јавних политика) 

/

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ -158.699.586
Б. РАЧУН ФИНАСИРАЊА 
Примања од продаје финансијске имовине (921) 1.000.000
Примања од задуживања (911) 220.000.000
Неутрошена средства из предходних година 4.820.586
Издаци за отплату главнице дуга (611) 67.121.000
НЕТО ФИНАСИРАЊЕ 158.699.586
 
 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  2.262.141.632

1. Порески приходи 71 1.456.400.418

    1.1. Порез на доходак, добит и капиталне           
     добитке (осим самодоприноса) 711 982.579.418

    1.2. Самодопринос    711180 50.000

    1.3. Порез на имовину 713 347.600.000
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    1.4. Порез на добра и услуге 
    (осим накнада које се користе преко  
    Буџетског фонда), у чему: 

714 56.220.000

   1.5. Остали порески приходи 716 70.000.000

2. Непорески приходи 
(осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у 
чему: 

74 328.146.932

3. Донације 731 + 732 1.650.000

4. Трансфери 733 468.094.282

5. Примања од продаје нефинасијске имовине 8 1.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  2.420.841.218

1. Текући расходи 4 1.843.086.130

   1.1. Расходи за запослене 41 474.435.435

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 703.122.811

   1.3. Отплата камата 44 45.830.000

   1.4. Субвенције 45 49.000.000

   1.5. Социјална заштита из буџета 47 67.786.000

   1.6. Остали расходи 48 + 49 228.093.184

2. Трансфери 463 253.258.700

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 577.755.088

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 /

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА  

1. Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине 92 1.000.000

2. Задуживање 91 220.000.000

    2.1. Задуживање код  домаћих кредитора 911 220.000.000

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 /

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  

3. Отплата дуга 61 67.121.000

   3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 67.121.000

   3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 /

   3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 /

4. Набавка финансијске имовине 6211 /

 
Члан 2. 

 
 Буџет за 2014. годину састоји се од: 
 

1. Приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од  
2.262.141.632,00 динара,  

2. Расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине у износу од   
2.420.841.218,00 динара, 

3. буџетског дефицита у износу од  158.699.586,74 
 

Средства буџетског дефицита покриће се из кредита. 
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Члан 3. 
  

 Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014, 2015. и 2016. годину 
мења се и гласи: 
 

Eк. 
Клас. 

Ред. 
број 

Опис пројекта 2014 2015 2016  

 
ГРАД ЗАЈЕЧАР 

 

 
511 

 
1. 

Реконструкција фасаде зграде Градске управе Зајечар 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 10.160.000 
- Из текућих прихода буџета  -  10.160.000 

10.160.000

 

 
511  

2. 
Реконструкција Сокобањске улице 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта  - 41.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.416.700 
- Из кредита – 17.083.000 
- Из Буџета Републике Србије – 20.500.000 

41.000.000

 

 
511 

 
3. 

Реконструкција Улице Николе Пашића 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 77.000.000 
- Из текућих прихода буџета  -  12.833.300 
- Из кредита – 64.166.700 
 

77.000.000

 

 
511 

 
4. 

Реконструкција, модернизација и доградња градског 
стадиона 
Година почетка финасирања пројекта-2011. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-180.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.000.000 
- Из кредита – 15.000.000 
- фонд за развој РС-162.000.000 

18.000.000

 

511 5.  Шалтер сала Градске управе 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  

511 6. Дуг за столарију за стадион 
Година почетка финасирања пројекта-2011. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-1.676.250 
- Из текућих прихода буџета -  1.676.250 

1.676.250  

 
511 

 
7. 

Грађевински пројекти 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 27.340.000 
- Из текућих прихода буџета  -  27.340.000 

27.340.000
 

 
511  

8. 
Изградња вртића на Поповој плажи 
Година почетка финасирања пројекта - 2010. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 98.732.935 
- Из текућих прихода буџета  -  7.024.000 

7.024.000

 

 
511 

9. Реконструкција и изградња градских улица 
Година почетка финасирања пројекта - 2011. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 196.747.867 
- Из текућих прихода буџета -  24.151.000 

24.151.000
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511 10 Азил за псе-дуг 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 480.000 
- Из текућих прихода буџета 480.000 

480.000  

511 11. Проширење азила за псе 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.000.000 

3.000.000  

 
512  

12. 
Набавка аутомобила  
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 4.800.000 
- Из текућих прихода буџета -  4.800.000 

4.800.000

 

 
512  

13. 
Административана опрема (намештај,уградна 
опрема,рачунарска опрема и 
штампачи,мреже,телефонска централа, видео надзор 
града) 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 9.660.000 
- Из текућих прихода буџета -  9.660.000 

9.660.000

 

 
512  

14. 
Опрема за јавну безбедност-сирене за узбуњивање 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта -2.000.000 
- Из текућих прихода буџета -2.000.000 

2.000.000

 

512 15 Систем обезбеђења и картице за раднике 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.000.000 

3.000.000  

512 16 Набавка контејнера за азил за псе-дуг 
Година почетка финасирања пројекта - 2013. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 560.000 
- Из текућих прихода буџета -  560.000 

560.000  

 
515 

 
17. 

Набавка софтвера 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 4.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  4.000.000 

4.000.000

 

 
541 

 
18. 

Експропријација земљишта 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 50.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  50.000.000 

50.000.000

 

 
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“ 
 

 

 
511 

 
19. 

Реконструкција крова 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 4.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  4.000.000 
 

4.000.000

 

 
512 

 
20. 

Набавка опреме за саобраћај-комби 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-2.450.000 
- Из текућих прихода буџета -  2.450.000 

2.450.000

 



25. МАРТ 2014.  SLU@BENI LIST БРОЈ 16  СТРАНА 5 
 

 
512 

 
21. 

Набавка административне опреме ( опремање кухиње, 
набавка клима,телевизора и рекордера) 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 400.000 
- Из текућих прихода буџета -  400.000 

400.000
 

 
РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 
 

 

 
511  

22. 
Противпожарни систем зграде Регионалног позоришта 
Тимочке Крајине “Зоран Радмиловић” 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 20.000.000 
- Из донација -  20.000.000 

20.000.000
 

 
МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА 

 

 

 
511 

 
23. 

Громобранска инсталација 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
-Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
-Укупна вредност пројекта - 400.000 
-Из текућих прихода буџета -  400.000 

400.000

 

 
512 

 
24. 

Набавка административне опреме 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 600.000 
- Из текућих прихода буџета -  600.000 

600.000

 

 
515 

 
25. 

Набавка књига за библиотеку 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-750.000 
- Из текућих прихода буџета -  750.000 

750.000

 

 
УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“ 
 

 

 
512 

 
26. 

Набавка административне опреме 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 1.280.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.280.000 

1.280.000

 

 
515 

27. Уметничка дела и софтвери 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-100.000 
- Из текућих прихода буџета -  100.000 

100.000

 

 
НАРОДНИ МУЗЕЈ 
 

 

 
515 

 
28. 

Уметничка дела и софтвери( музејски експонати) 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта - 50.000 
- Из текућих прихода буџета -  50.000 

50.000
 

 
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 

 
511  

29. 
Инвестиционо одржавање  пословне зграде МЗ“Тимок“ 
Година почетка финасирања пројекта-2009. 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-2.486.837,55 
-Из текућих прихода буџета -  1.607.000 

1.607.000
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511 

 
30. 

Инвестиционо одржавање дома културе и 
канализационе мреже у МЗ “Звездан” 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 1.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.000.000 

1.000.000
 

 
511 
 

 
31. 

Инвестиционо одржавање дома културе  у МЗ “Салаш” 
Година почетка финасирања пројекта -  2009. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 860.620,08 
- Из текућих прихода буџета -  767.000 

767.000
 

 
511 

 
32. 

Инвестиционо одржавање дома културе  и спортских 
објеката  у МЗ “Трнавац” 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
-Г одина завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 500.000 
- Из текућих прихода буџета -  500.000 

500.000
 

511 33 Уређење атарских путева у МЗ Велики Извор 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  

511 34. Мокри чвор у школи-МЗ Шипиково 
Година почетка финасирања пројекта - 2013. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 209.718 
- Из текућих прихода буџета -  209.718 

209.718  

511 35 МЗ Николичево Дом културе 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 2.375.730 
- Из текућих прихода буџета -  2.375.730 

2.375.730  

511 36 Изградња спортских терена уМЗ Велики Извор 
Година почетка финасирања пројекта - 2013. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.511.434 
- Из текућих прихода буџета -  1.511.434 

1.511.434  

511 37 Санација пешачког моста у МЗ Вражогрнац 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 491.000 
- Из текућих прихода буџета -  491.000 

491.000  

511 38 Игралиште на Краљевици МЗ Никола Пашић 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 2.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  2.000.000 

2.000.000  

511 39 Уређење просторија у МЗ Краљевица 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  

 
512 

 
40. 

Набавка опреме за Месне заједнице(опрема за фолклор, 
административна опрема) 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 1.325.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.325.000 
 

1.325.000
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ДИРЕКЦИЈА 
 

 

 
511 

 
41. 

Изградња КРИВОВИРСКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
-Г одина завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 2.100.000 
- Из текућих прихода буџета -  2.100.000 

2.100.000

 

 
511 

 
42. 

Изградња ДРВАРСКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 2.945.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.125.000 
-  Из кредита -1.820.000 

2.945.000
 

 
511 

 
43. 

Изградња ПРИЈЕДОРСКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 6.400.000 
- Из текућих прихода буџета -  6.400.000 

6.400.000

 

 
511 

 
44. 

Изградња ЈАДРАНСКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта -3.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.000.000 

3.000.000
 

 
511 

 
45. 

Изградња  Улице РАДОМИРА ВАСИЉЕВИЋА 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта-4.422.000 
- Из текућих прихода буџета -  4.422.000 

4.422.000
 

 
511 

 
46. 

Изградња  ЛАЗАРЕВАЧКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта - 8.316.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.386.000 
-  Из кредита -6.930.000 

8.316.000
 

 
511 

 
47. 

Изградња  Улице 7. УДАРНЕ БРИГАДЕ 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта -3.287.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.287.000 

3.287.000
 

 
511 

 
48. 

Изградња ХОМОЉСКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта -2014. 
- Укупна вредност пројекта -11.550.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.925.000 
- Из кредита -9.625.000 

11.550.000
 

 
511 

 
49. 

Изградња БАНАТСКЕ улице 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта -8.745.000 
- Из текућих прихода буџета -  8.745.000 

8.745.000
 

511 50 Изградња моста у насељу Котлујевац 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 138.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  23.000.000 
-Из кредита – 115.000.000 

138.000.000  

511 51 Уређење дворишра у ул Х.Вељка 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 478.800 
- Из текућих прихода буџета -  478.800 

478.800  
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511 52 Уређење јавне површине око чесме у Котлујевцу 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.988 
- Из текућих прихода буџета -  479.988 

479.988  

 
511 

 
53. 

Санација шахти и сливника 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Г одина завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта -1.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.000.000 
 

1.000.000
 

511 54 Санација пешачке стазе између ул.П.Радовановића и 
Ртањске 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.760 
- Из текућих прихода буџета -  479.760 

479.760  

511 55 Поправке пешачке стазе у ул. Вардарској 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.220 
- Из текућих прихода буџета -  479.220 

479.220  

511 56 Тротоар у ул Генерала Гамбете 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.790 
- Из текућих прихода буџета -  2479.790 

479.790  

511 57 Тротоар у ул Генерала Гамбете 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.940 
- Из текућих прихода буџета -  479.940 

479.940  

511 58 Тротоар у ул.Б.Јовановића 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.640 
- Из текућих прихода буџета -  479.640 

479.640  

511 59 Измештање саобраћајне сигнализације и поправка 
тротоара у Котлујевцу 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 258.468 
- Из текућих прихода буџета -  258.468 

258.468  

511 60 Тротоар у ул Лоле Рибара 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  

511 61 Локални пут према селу Грлиште 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 479.820 
- Из текућих прихода буџета -  479.820 

479.820  

511 62 Асфалтирање пута Зајечар Николичево 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 6.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  6.000.000 

6.000.000  

511 63 Уређење насеља Краљевица 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  
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511 64 Теретана у Котлујевцу 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.000.000 

3.000.000  

511 65 Игралиште у насељу Подлив 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  

 
511 

 
66. 

Изградња канализације - АВНОЈСКА улица 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта -3.800.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.800.000 

3.800.000
 

 
511 

 
67. 

Изградња канализације - ЗВЕЗДАНСКА  улица 
Година почетка финасирања пројекта- 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта -  890.000 
- Из текућих прихода буџета -  890.000 

890.000
 

 
511 

 
68. 

Изградња канализације - АЈНШТАНОВА  улица 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-У купна вредност пројекта -247.000 
- Из текућих прихода буџета -  247.000 

247.000
 

 
511 

 
69. 

Изградња канализације -  Улица СТАРОГ ВУЈАДИНА 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
- Укупна вредност пројекта - 450.000 
- Из текућих прихода буџета -  450.000 

450.000
 

 
511 

 
70. 

Изградња канализације у Муљаку - Улица ДРАГОЈЛА 
ДУДИЋА И ФИЛИПА ВИШЊИЋА  
Година почетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 2.100.000 
- Из текућих прихода буџета  -  2.100.000 

2.100.000
 

 
511 

 
71. 

Изградња канализације у Муљаку - Улица ДРАГОЈЛА 
ДУДИЋА   
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта -1.350.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.350.000 

1.350.000
 

 
511 

 
72. 

Изградња канализације -   ЗРЕЊАНИНСКА Улица  
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 477.000 
-  Из текућих прихода буџета -  477.000 

477.000
 

 
511 

 
73. 

Изградња канализације-  Улица БРАЋА РИБНИКАР 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
-  Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
-  Укупна вредност пројекта - 972.000 
-  Из текућих прихода буџета -  972.000 

972.000
 

511 74 Канализација у ул. Стара Књажевачка 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 957.895 
- Из текућих прихода буџета -  957.895 

957.895  

511 75 Атмосферски колектор у ул Ц.Армије 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 477.540 
- Из текућих прихода буџета -  477.540 

477.540  
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511 76 Атмосферска канализација у ул Ђуре Пуцара 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.437.570 
- Из текућих прихода буџета -  1.437.570 

1.437.570  

511 77 Ирада канала за атмосфер.воду у селу Глоговица 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 497.862 
- Из текућих прихода буџета -  497.862 

497.862  

 
511 

78. Изградња  сливне решетке и канала у улици ЉУТИЦЕ 
БОГДАНА 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 500.000 
- Из текућих прихода буџета  500.000 

500.000
 

511 79 Санација шахти исливника 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.000.000 
- Из текућих прихода буџета -  1.000.000 

1.000.000  

511 80 Уређење речног корита потока Баара у В.Извори 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.600.000 
- Из текућих прихода буџета -  3.600.000 

3.600.000  

511 81 Подизање шахт поклопца и сливника 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта  - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 467.700 
- Из текућих прихода буџета -  467.700 

467.700  

 
511 

82 
 

Изградња  јавне расвете на улазу у град из правца 
Параћина од петље Каблови до надвожњака 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
-  Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
-  Укупна вредност пројекта – 3.000.000 
-  Из текућих прихода буџета  -  3.000.000 

3.000.000
 

 
511 

 
83. 

Изградња  јавне расвете  на улазу у град из правца 
Књажевца и на петљи код болнице 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.000.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.000.000 

1.000.000
 

 
511 

 
84. 

Пројекат - за јавну расвету „ЛЕД“ у Улици Николе 
Пашића 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 650.000 
- Из текућих прихода буџета  -  650.00 

650.000
 

 
511 

 
85 

Пројекат- за јавну расвету  на петљи код фабрике 
каблова 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 450.000 
- Из текућих прихода буџета  -  450.000 

450.000
 

 
511 

 
86 

Пројекат- за јавну расвету   у Улици Милоша Обилића 
(од петље каблови до петље млекара) 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 550.000 
- Из текућих прихода буџета  -  550.000 

550.000
 



25. МАРТ 2014.  SLU@BENI LIST БРОЈ 16  СТРАНА 11 
 

 
511 

 
87. 

Пројекат- за јавну расвету  у Улици Црвене армије ( од 
Олимпијске  улице до Вражогрначке рампе)  
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 400.000 
- Из текућих прихода буџета  -  400.000 

400.000
 

 
512 

 
88 

Лизинг рате за куповину службеног аутомобила- остатак
 
- Из текућих прихода буџета  -  800.000 

800.000
 

 
512 

 
89. 

Рачунарска опрема 
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.000.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.000.000 

1.000.000
 

 
541 

 
90. 

Експропријација земљишта за део Улице Драгојла 
Дудића  
Година почетка финасирања пројекта - 2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.000.000 
- Из текућих прихода буџета  -  1.000.000 

1.000.000
 

 
ШКОЛЕ 
 

 

 
511 

 
91 

ГИМНАЗИЈА – капитално одржавање објеката 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 300.000 
- Из текућих прихода буџета -  300.000 

300.000

 

 
512 

 
92. 

ГИМНАЗИЈА – Опрема за образовање 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта - 300.000 
- Из текућих прихода буџета -  300.000 

300.000

 

 
511 

 
93. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА – Капитално одржавање зграда-
Поправка крова и сређивање фасаде  за све  средње 
школе у Зајечару 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 5.000.000 
- Из текућих прихода буџета – 5.000.000 

5.000.000

 

 
512 

 
94. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - Опрема за уређење медиотеке и 
модернизација учионица за канцеларијско пословање  
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.088.000 
- Из текућих прихода буџета – 121.000 
- Из Буџета Републике Србије – 967.000 

1.088.000

 

 
512 
 

 
95. 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА – Опремање учионица 
савременом опремом  
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.579.000 
- Из текућих прихода буџета – 779.000 
- Из донације – 800.000 

1.579.000

 

 
512 

 
96. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА - Опрема за образовање 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 400.000 
- Из текућих прихода буџета – 400.000 

400.000
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511 

 
97. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА -Капитално одржавање зграде и 
објеката – хидрантна мрежа за медицинску и техничку 
школу 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 1.400.000 
- Из текућих прихода буџета – 1.400.000 

1.400.000

 

 
511 

 
98. 

МУЗИЧКА ШКОЛА „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“- Капитално 
одржавање зграде и објеката – реконструкција крова 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 7.058.312 
- Из текућих прихода буџета – 1.411.662 
- Из донације – 5.646.650 

7.058.312

 

 
511 

 
99. 
 

ОШ“ХАЈДУК ВЕЉКО“ -  Капитално одржавање зграде и 
објеката – замена крова и реконструкција санитарног 
чвора 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 11.527.244 
- Из текућих прихода буџета – 2.881.811 
- Из Буџета Републике Србије – 8.645.433 

11.527.244

 

 
511 

 
100. 

ОШ“ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“ - Капитално 
одржавање зграде и објеката – замена  столарије и 
изолација  
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 38.892.876 
- Из текућих прихода буџета – 4.229.583 
- Из Буџета Републике Србије – 34.663.293 

38.892.876

 

 
511 
 

 
101. 

ОШ“ЂУРА ЈАКШИЋ“ - Капитално одржавање зграде и 
објеката – противпожарна централа и паник расвета и 
пројекат реконструкције  
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 3.547.000 
- Из текућих прихода буџета – 3.547.000 

3.547.000

 

 
511 

 
102. 

ОШ“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “Вражогрнац - Капитално 
одржавање зграде и објеката – изградња санитарног 
чвора 
Година почетка финасирања пројекта -2013. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 5.864.000 
- Из текућих прихода буџета – 1.200.000 
- Из Буџета Републике Србије – 4.664.000 

5.864.000

 

 
511 

 
103 

ОШ“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “Вражогрнац - Капитално 
одржавање зграде и објеката – обнова подова 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 2.695.482 
- Из текућих прихода буџета – 673.870 
- Из Буџета Републике Србије– 2.021.612 

2.695.482
 

 
511 

 
104. 

ОШ“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “Вражогрнац - Капитално 
одржавање зграде и објеката – замена столарије 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 804.860 
- Из текућих прихода буџета –81.000 
- Из Буџета Републике  Србије– 723.860 

804.860
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512 

 
105. 

ОШ“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ “Вражогрнац – Опрема за 
образовање 
Година почетка финасирања пројекта -2014. 
- Година завршетка финасирања пројекта - 2014. 
- Укупна вредност пројекта – 105.000 
- Из текућих прихода буџета – 105.000 

105.000

 

 
511 

 
106. 

ОШ „Ј.Ј.Змај“ – Капитално одржавање објеката (замена 
крова у издвојеном одељењу В.Јасикова) 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-3.622.620 
-Из текућих прихода буџета -  905.655 
-Из буџета Републике Србије – 2.716.965 

3.622.620

 

 
511 

 
107. 

ОШ „Ј.Ј.Змај“ Салаш – Капитално одржавање објеката
(асфалтирање дворишта и замена вреловодних цеви) 
Година почетка финасирања пројекта-2014 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-3.527.989 
-Из текућих прихода буџета -  3.527.989 

3.527.989
 

 
511 

 
108. 

ОШ „Ј.Ј.Змај“ Салаш – Капитално одржавање објеката 
(школа у Копривници)  
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта- 1.436.304 
-Из текућих прихода буџета -  359.076 
- Из Буџета Републике Србије – 1.077.228 

1.436.304

 

 
512 

 
109 

ОШ „Ј.Ј.Змај“ Салаш –  Опрема за образовање 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта- 1.777.297 
-Из текућих прихода буџета -  421.824 
- Из Буџета Републике Србије – 1.355.473 

1.777.297

 

 
512 

 
110 

ОШ“ВУК КАРАЏИЋ“ ВЕЛИКИ ИЗВОР- Опрема(Котао 
задња рата) 
Година почетка финасирања пројекта-2013. 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-2.169.000 
-Из текућих прихода буџета -  197.000 

197.000
 

512  
111. 

ОШ“ ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“ Рготина- Опрема (Котао )
Година почетка финасирања пројекта-2014 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-500.000 
-Из текућих прихода буџета – 500.000 

500.000
 

512  
112. 

ОШ“ 15. МАЈ Мали Јасеновац- Опрема (Котао ) 
Година почетка финасирања пројекта-2014 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-783.000 
-Из текућих прихода буџета – 783.000 

783.000

 

 
511 

  
113. 

СПЕЦИЈАЛНА ШКОЛА “ЈЕЛЕНА МАЈСТОРОВИЋ“-
Капитално одржавање зграда (противпожарна 
инсталација) 
Година почетка финасирања пројекта-2014. 
-Година завршетка финасирања пројекта-2014. 
-Укупна вредност пројекта-1.853.280 
-Из текућих прихода буџета -  308.880 
- Из кредита -1.544.400 

1.853.280
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Члан 4.  
 
 Приходи, примања и пренета средства из претходног периода буџета града 
Зајечара по врстама, односно економским класификацијама и изворима финансирања 
утврђени су у следећим износима: 
 

ПЛАН ПРИХОДА 
 

БУЏЕТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
01.01.-31.12.2014. 

ЕК
О
Н
О
М
С
КА

 
КЛ

А
С
И
Ф
И
КА

Ц
И
ЈА

 

ОПИС ПРИХОДА ПЛАН ЗА 2014. 
ГОДИНУ 

1 2 3 
311712 Пренета неутрошена средства за посебне намене 2.615.777,59
УКУПНО 311000 2.615.777,59
321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих 

година 
2.604.809,15

УКУПНО 321000 2.604.809,15
711111 Порез на зараде 800.000.000,00

711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према стварно оствареном нето приходу 25.000.000,00

711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се 
плаћа према паушалном нето приходу 25.000.000,00

711123 Порез на приходе од самосталних делатности-
самоопорезивање 

6.529.418,00

711143 Порез на приходе од непокретности 26.000.000,00
711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари 3.500.000,00
711147 Порез на земљиште 7.000.000,00
711148 Порез на приходе од непокретности на основу решења 

пореских органа 
2.000.000,00

711161 Порез на приходе од осигурања лица 500.000,00

711181 Самодопринос према зарадама запослених и по основу 
пензија на територији МЗ и општине 50.000,00

711191 Порез на остале приходе 80.000.000,00
711193 Порез на приход од спортиста и спортских стручњака 7.000.000,00
УКУПНО 711000 982.579.418,00
712112 Порез на фонд зарада осталих запослених 1.000,00
УКУПНО 712000 1.000,00
713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од 

физичких лица 
140.000.000,00

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

170.000.000,00

713126 Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште) 100.000,00
713311 Порез на наслеђе и поклон 4.000.000,00
713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретност 18.000.000,00

713422 Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим 
хартијама од вредности 500.000,00

713423 Порез на пренос апсолутних права на половним и 
моторним возилима и пловним објектима 15.000.000,00

УКУПНО 713000 347.600.000,00
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714513 Комунална такса за држање моторних, друмских и 
прикључних возила 

13.000.000,00

714514 Годишња накнада за моторна возила, тракторе и 
прикључна возила 

50.000,00

714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта 

1.000.000,00

714547 Накнада за загађивање животне средине 50.000,00
714549 Накнаде од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и 

одложеног отпада 
120.000,00

714552 Боравишна такса 2.000.000,00
714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 
40.000.000,00

УКУПНО 714000 56.220.000,00
716111 Комунална такса за истицање фирмарине 70.000.000,00
УКУПНО 716000 70.000.000,00
732141 Текуће донације од међународних организација у корист 

нивоа градова 
1.650.000,00

УКУПНО 732000 1.650.000,00
733141 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа 

градова 
297.154.282,00

733142 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа 
градова 

168.740.000,00

733144 Текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова 

2.200.000,00

УКУПНО 733000 468.094.282,00
741411 Приход од имовине који припада имаоцима полиса 

осигурања 
1.200.000,00

741511 Накнада за коришћење минералних сировина 1.568.932,00
741522 Средства остварена од давања у закуп пољопривредног 

земљишта 
1.000.000,00

741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 1.000.000,00

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 
површинама или испред пословног простора у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација и производа старих и уметничких заната и 
домаће радиности 

43.037.100,00

741532 
Комунална такса за коришћење простора за паркирање 
друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима 

4.000.000,00

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 60.000.000,00
741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом 
550.000,00

741569 Сливна водна накнада од правних лица 400.000,00
УКУПНО 741000 112.756.032,00
742141 Приходи од продаје добара или услуга у корист нивоа 

градова 
14.386.500,00

742142 Приходи од давања у закуп односно на коришћење 
непокретности у државној својини које користе градови 20.000.000,00

742241 Градске административне таксе 2.500.000,00
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 32.000.000,00
742271 Републичке судске таксе 65.000,00
742341 Приходи које својом делатношћу остваре органи и 

организације градова 
13.303.400,00

742372 Приходи индиректних корисника буџета локалне 
самоуправе које остваре додатним активностима 5.916.000,00

742378 Родитељски динар за ваннаставне активности 3.000.000,00
УКУПНО 742000 91.170.900,00
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743324 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје 6.000.000,00
743341 Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном 

поступку 
1.500.000,00

743342 Приходи од мандатних казни и казни у управном поступку 1.500.000,00
УКУПНО 743000 9.000.000,00

744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 18.020.000,00

744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова 20.000.000,00

УКУПНО 744000 38.020.000,00
745141 Остали приходи у корист нивоа градова 77.200.000,00
УКУПНО 745000 77.200.000,00

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 6.050.000,00
УКУПНО 771000 6.050.000,00

772111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета 
Републике из претходне године 400.000,00

УКУПНО 772000 400.000,00
823141 Приходи од примања робе за даљу продају у корист нивоа 

градова 
1.000.000,00

УКУПНО 823000 1.000.000,00
911441 Примања од задужења од пословних банака 220.000.000,00
УКУПНО 911000 220.000.000,00

921941 Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у 
корист нивоа градова 1.000.000,00

УКУПНО 921000 1.000.000,00
 
01 – Приходи из буџета 2.129.144.132,00
03 – Социјални доприноси 12.450.000,00
04 – Сопствени приходи 66.737.500,00
06 – Донације од међународних организација 1.650.000,00
07 – Трансфери од других нивоа власти 11.740.000,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 38.020.000,00
10 – Примања од домаћих задуживања 220.000.000,00
13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 4.820.586,74
15 – Неутрошена средства-донација 400.000,00
16 – Родитељски динар за ваннаставне активности 3.000.000,00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 2.487.962.218,74
 

Члан 5. 
 
У члану 7. Одлуке о буџету града Зајечара за 2014. годину средства распоређена по 
корисницима, врстама издатака и изворима финансирања гласе: 
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ОПИС РАСХОДА ПЛАН ЗА 2014. 
ГОДИНУ 

1 2 3 4 5 
РАЗДЕО 1            СКУПШТИНА ГРАДА 
 
Функција 110       Извршни и законодавни органи 
ЈББК 90274          Скупштина града 

110 1/0 411000 Плата бруто 1 5.856.000,00
110 2/0 412000 Доприноси на терет послодавца 1.049.000,00
110 3/0 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00
110 4/0 422000 Трошкови путовања 1.470.000,00
110 5/0 423000 Услуге по уговору 270.000,00
110 6/0 423000 Накнаде одброницима и члановима комисија 28.160.000,00
110 7/0 424000 Специјализоване услуге 1.000.000,00
110 8/0 425000 Текуће поправке и одржавање 400.000,00
110 9/0 481000 Финансирање рада политичких странака 4.213.500,00
110 10/0 481000 Трошкови финансирања избора  7.000.000,00
110 11/0 512000 Машине и опрема 2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 -  Приходи из буџета 51.468.500,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 51.468.500,00
УКУПНО ЗА ЈББК 90274 51.468.500,00
УКУПНО РАЗДЕО 1 51.468.500,00

РАЗДЕО 2            ГРАДОНАЧЕЛНИК И ПОМОЋНИЦИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
 
Функција 110       Извршни и законодавни органи 
ЈББК 90272          Градоначелник 

110 12/0 411000 Плата бруто 1 12.970.000,00
110 13/0 412000 Доприноси на терет послодавца 2.322.000,00
110 14/0 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00
110 15/0 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
0,00

110 16/0 421000 Стални трошкови 1.000,00
110 17/0 422000 Трошкови путовања 500.000,00
110 18/0 423000 Услуге по уговору 6.200.000,00
110 19/0 423000 Услуге информисања 23.000.000,00
110 20/0 499000 Текућа буџетска резерва 13.120.284,00
110 21/0 499000 Стална буџетска резерва 1.500.000,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 -  Приходи из буџета 59.663.284,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 59.663.284,00

Функција 010       Болест и инвалидност 
010 22/0 481000 Удружења инвалидитета 5.600.000,00

Извори финансирања за функцију 010: 
01 -  Приходи из буџета 5.600.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 5.600.000,00
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Функција 130       Опште услуге 

130 23/0 481000 Остала удружења 3.660.000,00
Извори финансирања за функцију 130: 
01 -  Приходи из буџета 3.660.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 3.660.000,00

Функција 840        Верске и остале заједнице 
840 24/0 481000 Дотација верским заједницама 3.000.000,00

Извори финансирања за функцију 840: 
01 -  Приходи из буџета 3.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 840 3.000.000,00

Функција 070        Социјална помоћ угроженом становништву 
070 25/0 481000 Хуманитарне организације 6.000.000,00

Извори финансирања за функцију 070: 
01 -  Приходи из буџета 6.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 6.000.000,00
УКУПНО ЗА ЈББК 90272 77.923.284,00
УКУПНО РАЗДЕО 2 77.923.284,00

РАЗДЕО 3           ГРАДСКО ВЕЋЕ 
 
Функција 110       Извршни и законодавни органи 
ЈББК 90273           Градско веће 

110 26/0 411000 Плата бруто 1 5.328.000,00
110 27/0 412000 Доприноси на терет послодавца 954.000,00
110 28/0 422000 Трошкови путовања 100.000,00
110 29/0 423000 Накнаде члановима градског већа 4.400.000,00

Извори финансирања за функцију 110: 
01 -  Приходи из буџета 10.782.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 110 10.782.000,00
УКУПНО ЗА ЈББК 90273 10.782.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 3 10.782.000,00

 
РАЗДЕО 4             ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 
 
Глава 4.01            ГРАДСКА УПРАВА 
 
Функција 130       Опште услуге 
ЈББК 08105           Градска управа 

130 30/0 411000 Плата бруто 1 154.269.000,00
130 31/0 412000 Доприноси на терет послодавца 27.615.000,00
130 32/0 413000 Накнаде у натури 900.000,00
130 33/0 414000 Социјална давања запосленима 26.500.000,00
130 34/0 415000 Накнаде трошкова за запослене 1.250.000,00
130 35/0 421000 Стални трошкови 28.285.000,00
130 36/0 422000 Трошкови путовања 1.550.000,00
130 37/0 423000 Услуге по уговору 31.400.000,00
130 38/0 424000 Специјализоване услуге 90.208.000,00
130 39/0 424000 Активности канцеларије за младе 4.000.000,00
130 40/0 425000 Текуће поправке и одржавање зграда 2.900.000,00
130 41/0 425000 Текуће поправке и одржавање опреме 2.700.000,00
130 42/0 426000 Материјал 14.550.000,00
130 43/0 451000 Субвенције јавним предузећима 2.000.000,00
130 44/0 465000 Остале дотације и трансфери – инвалиди 780.000,00

130 45/0 472000 Учешће у побољшању животних услова 
учесника рата 600.000,00
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130 46/0 472000 Средства за стипендирање студената 8.000.000,00
130 47/0 481000 Канцеларија за националне мањине 500.000,00
130 48/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 2.370.000,00
130 49/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 30.000.000,00
130 50/0 485000 Накнада штете од уједа паса 5.000.000,00
130 51/0 511000 Зграде и грађевински објекти 192.931.250,00
130 52/0 512000 Машине и опрема 20.020.000,00
130 53/0 515000 Нематеријална имовина 4.000.000,00
130 54/0 541000 Земљиште 50.000.000,00

Извори финансирања за функцију 130: 
01 -  Приходи из буџета 600.078.250,00
03 – Социјални доприноси 6.000.000,00
10 – Примања од домаћих задуживања 96.250.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 130 702.328.250,00

Функција 050       Незапосленост 
050 54/1 464000 Текуће дотације НСЗ 20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 050: 
01 -  Приходи из буџета 20.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 050 20.000.000,00
 
Функција 070       Социјална помоћ угроженом становништву 

070 55/0 472000 Штаб за избеглице 1.050.000,00
070 56/0 472000 Стратешки план за помоћ избеглим лицима 1.150.000,00

Извори финансирања за функцију 070: 
01 -  Приходи из буџета 2.200.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 070 2.200.000,00

Функција 170        Трансакција јавног дуга 
170 57/0 441000 Отплата домаћих камата 35.000.000,00
170 58/0 444000 Пратећи трошкови задуживања 600.000,00
170 59/0 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 57.671.000,00

Извори финансирања за функцију 170: 
01 -  Приходи из буџета 93.271.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 170 93.271.000,00

Функција 360       Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту 
360 60/0 423000 Услуге по уговору-јавни ред и безбедност 1.550.000,00
360 61/0 424000 Специјализоване услуге-безбедност 4.500.000,00

Извори финансирања за функцију 360: 
01 -  Приходи из буџета 6.050.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 360 6.050.000,00

Функција 451        Друмски саобраћај 
451 62/0 454000 Јавни превоз 47.000.000,00

Извори финансирања за функцију 451: 
01 -  Приходи из буџета 47.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 451 47.000.000,00

Функција 421        Пољопривреда 
421 63/0 481000 Средства за развој пољопривреде 20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 421: 
01 -  Приходи из буџета 20.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 421 20.000.000,00
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Функција 810        Услуге рекреације и спорта 

810 64/0 481000 Спортски савез 105.033.600,00
Извори финансирања за функцију 810: 
01 -  Приходи из буџета 105.033.600,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 105.033.600,00

 
Функција 760        Здравство 

760 65/0 424000 Трошкови мртвозораца 1.000.000,00
760 66/0 463000 Здравство 20.000.000,00

Извори финансирања за функцију 760: 
01 -  Приходи из буџета 21.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 760 21.000.000,00

Функција 040        Породица и деца 
040 67/0 472000 Фонд за подстицај рађања деце 2.600.000,00
040 68/0 472000 Накнада за социјалну заштиту-помоћ 

породиљама 
53.860.000,00

Извори финансирања за функцију 040: 
01 -  Приходи из буџета 56.460.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 040 56.460.000,00

Глава 4.02           БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Функција 530       Смањење загађености 
ЈББК 08105           Градска управа 

530 69/0 423000 Услуге по уговору 74.199.777,59
530 70/0 424000 Специјализоване услуге 420.000,00
530 71/0 426000 Материјал 30.000,00
530 72/0 512000 Опрема за заштиту животне средине 50.000,00

Извори финансирања за функцију 530: 
01 – Приходи из буџета 72.484.000,00
13 – Нераспоређени вишак примања из раниих године 2.215.777,59
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 530 74.699.777,59
УКУПНО ЗА ЈББК 08105 1.148.042.627,59

Глава 4.03           ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Функција 912      Основно образовање 
Намена 70638     Основно образовање 

912 73/0 463000 О.Ш. „Љуба Нешић“ 9.992.800,00
912 74/0 463000 О.Ш. „Десанка Максимовић“ 8.007.000,00
912 75/0 463000 О.Ш. „Ђура Јакшић“ 16.913.800,00
912 76/0 463000 О.Ш. „Хајдук Вељко“ 14.426.500,00
912 77/0 463000 О.Ш. „Љубица Радосављевић-Нада“ 12.020.700,00
912 78/0 463000 Ш.О.С.О. „Јелена Мајсторовић“ 10.303.400,00
912 79/0 463000 М.Ш. „Стеван Мокрањац“ 5.411.500,00
912 80/0 463000 О.Ш. „Владислав Петковић-Дис“ 8.468.000,00
912 81/0 463000 О.Ш. „Вук Караџић“ 6.497.000,00
912 82/0 463000 О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ 7.451.000,00
912 83/0 463000 О.Ш. „Јован Јовановић-Змај“ 14.388.000,00
912 84/0 463000 О.Ш. „Јеремија Илић-Јегор“ 6.049.000,00
912 85/0 463000 О.Ш. „15.мај“ 3,570,000,00
912 86/0 463000 Школа за децу оштећеног слуха 1,000,000,00

Извори финансирања за функцију 912: 
01 – Приходи из буџета 124.498.700,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 912 124,498,700,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70638 124,498,700,00



25. МАРТ 2014.  SLU@BENI LIST БРОЈ 16  СТРАНА 21 
 

Глава 4.04           СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
 
Функција 920      Средње образовање 
Намена 70639     Средње образовање 

920 87/0 463000 Гимназија 16.465.000,00
920 88/0 463000 Медицинска школа 13.445.000,00
920 89/0 463000 Економска школа 24.813.700,00
920 90/0 463000 Техничка школа 27.726.700,00

Извори финансирања за функцију 920 
01 – Приходи из буџета 82.450.400,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 920 82.450.400,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70639 82.450.400,00

Глава 4.05           ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЂУЛИЋИ“ 
 
Функција 911       Предшколско образовање 
Намена 70640      Предшколско образовање 

911 91/0 411000 Плата бруто 1 69.138.000,00
911 92/0 412000 Доприноси на терет послодавца 12.358.000,00
911 93/0 413000 Накнаде у натури 800.000,00
911 94/0 414000 Социјална давања запосленима 6.650.000,00
911 95/0 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
450.000,00

911 96/0 421000 Стални трошкови 21.045.000,00
911 97/0 422000 Трошкови путовања 755.000,00
911 98/0 423000 Услуге по уговору 2.120.000,00
911 99/0 424000 Специјализоване услуге 4.714.000,00
911 100/0 425000 Текуће поправке и одржавање  6.284.809.15
911 101/0 426000 Материјал 30.270.000,00
911 102/0 465000 Остале дотације и трансфери – инвалиди 780.000,00
911 103/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 155.000,00
911 104/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 120.000,00
911 105/0 511000 Зграде и грађевински објекти 4.000.000,00
911 106/0 512000 Машине и опрема 4.590.000,00

Извори финансирања за функцију 911: 
01 – Приходи из буџета 116.360.000,00
03 – Социјални доприноси 5.750.000,00
04 – Сопствени приходи 30.165.000,00
07 – Донације од осталих нивоа власти 4.800.000,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 1.550.000,00
13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 2.604.809,15
16 – Родитељски динар за ваннаставне активности 3.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 911 164.229.809,15
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70640 164.229.809,15

Глава 4.06           НАРОДНИ МУЗЕЈ 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641      Култура 

820 107/0 411000 Плата бруто 1 14.018.600,00
820 108/0 412000 Доприноси на терет послодавца 2.532.710,00
820 108/1 413000 Накнаде у натури 50.400,00
820 109/0 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00
820 110/0 421000 Стални трошкови 2.500.000,00
820 111/0 422000 Трошкови путовања 420.000,00
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820 112/0 423000 Услуге по уговору 2.400.000,00
820 113/0 424000 Специјализоване услуге 6.344.835,00
820 114/0 425000 Текуће поправке и одржавање  1.650.000,00
820 115/0 426000 Материјал 1.150.000,00
820 116/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 50.000,00
820 117/0 515000 Нематеријална имовина 100.000,00
820 118/0 523000 Залихе робе за даљу продају 500.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 26.266.545,00
04 – Сопствени приходи 5.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 31.766.545,00

Глава 4.07           РЕГИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ „ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ“ 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641      Култура 

820 119/0 411000 Плата бруто 1 22.297.248,00
820 120/0 412000 Доприноси на терет послодавца 3.993.357,00
820 120/1 413000 Накнаде у натури 151.200,00
820 121/0 414000 Социјална давања запосленима 501.320,00
820 122/0 421000 Стални трошкови 2.285.075,00
820 123/0 422000 Трошкови путовања 547.000,00
820 124/0 423000 Услуге по уговору 3.150.000,00
820 125/0 424000 Специјализоване услуге 1.590.000,00
820 126/0 425000 Текуће поправке и одржавање  1.000.000,00
820 127/0 426000 Материјал 1.324.000,00
820 128/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 15.000,00
820 129/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 125.000,00
820 130/0 511000 Зграде и грађевински објекти 20.000.000,00
820 131/0 512000 Машине и опрема 460.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 34.043.200,00
04 – Сопствени приходи 2.796.000,00
07  – Донације од осталих нивоа власти 300.000,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 20.300.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 57.439.200,00

Глава 4.08           ИСТОРИЈСКИ АРХИВ 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641      Култура 

820 132/0 411000 Плата бруто 1 9.180.000,00
820 133/0 412000 Доприноси на терет послодавца 1.812.000,00
820 134/0 413000 Накнаде у натури 52.000,00
820 135/0 414000 Социјална давања запосленима 50.000,00
820 136/0 415000 Накнаде трошкова за запослене 400.000,00
820 137/0 416000 Награде запосленима и остали посебни 

расходи 
30.000,00

820 138/0 421000 Стални трошкови 1.310.000,00
820 139/0 422000 Трошкови путовања 120.000,00
820 140/0 423000 Услуге по уговору 1.280.000,00
820 141/0 424000 Специјализоване услуге 130.000,00
820 142/0 425000 Текуће поправке и одржавање  130.000,00
820 143/0 426000 Материјал 490.000,00
820 144/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 60.000,00
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820 145/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 20.000,00
820 146/0 512000 Машине и опрема 100.000,00
820 147/0 515000 Нематеријална имовина 20.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 13.214.000,00
04 – Сопствени приходи 1.970.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 15.184.000,00

Глава 4.09           МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641      Култура 

820 148/0 411000 Плата бруто 1 16.501.000,00
820 149/0 412000 Доприноси на терет послодавца 2.954.000,00
820 149/1 413000 Накнаде у натури 162.000,00
820 149/2 414000 Социјална давања запосленима 400.000,00
820 150/0 421000 Стални трошкови 3.545.000,00
820 151/0 422000 Трошкови путовања 190.000,00
820 152/0 423000 Услуге по уговору 590.000,00
820 153/0 424000 Специјализоване услуге 850.000,00
820 154/0 425000 Текуће поправке и одржавање  2.433.000,00
820 155/0 426000 Материјал 230.000,00
820 156/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 27.000,00
820 157/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 330.000,00
820 158/0 511000 Зграде и грађевински објекти 400.000,00
820 159/0 512000 Машине и опрема 630.000,00
820 160/0 515000 Нематеријална имовина-књиге 950.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 27.982.000,00
03 – Социјални доприноси 400.000,00
04 – Сопствени приходи 770.000,00
07 – Донације од осталих нивоа власти 740.000,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 300.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 30.192.000,00

Глава 4.10           УСТАНОВА ЦЕНТАРА ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ „ЦЕКИТ“ 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641      Култура 

820 161/0 411000 Плата бруто 1 20.558.000,00
820 162/0 412000 Доприноси на терет послодавца 3.680.000,00
820 163/0 413000 Накнаде у натури 88.800,00
820 164/0 414000 Социјална давања запосленима 240.000,00
820 165/0 415000 Накнаде трошкова за запослене 80.000,00
820 166/0 421000 Стални трошкови 3.107.000,00
820 167/0 422000 Трошкови путовања 1.010.000,00
820 168/0 423000 Услуге по уговору 29.848.000,00
820 169/0 424000 Специјализоване услуге 1.420.000,00
820 170/0 425000 Текуће поправке и одржавање  425.000,00
820 171/0 426000 Материјал 5.050.000,00
820 172/0 444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000,00
820 173/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00
820 174/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00
820 175/0 512000 Машине и опрема 1.310.000,00
820 176/0 515000 Нематеријална имовина 100.000,00
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Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 53.816.800,00
03 – Социјални доприноси 200.000,00
04 – Сопствени приходи 2.500.000,00
06 – Донације од међународних организација 1.650.000,00
07 – Донације од осталих нивоа власти 4.000.000,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 5.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 67.166.800,00

Глава 4.11           ФОНДАЦИЈА „ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ“ 
 
Функција 820       Услуге културе 
Намена 70641      Култура 

820 176/1 421000 Стални трошкови  31.000,00
820 177/0 422000 Трошкови путовања 200.000,00
820 178/0 423000 Услуге по уговору 1.000.000,00
820 178/1 424000 Специјализоване услуге 1.200.000,00
820 178/2 425000 Текуће поправке и одржавање 24.000,00
820 178/3 426000 Материјал 45.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 2.500.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 2.500.000,00

Глава 4.12           ЗАДУЖБИНА „НИКОЛА ПАШИЋ“ 
 
Функција 820       Услуге културе 
Намена 70641      Култура 

820 179/0 421000 Стални трошкови 200.000,00
820 180/0 426000 Материјал 100.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 300.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 300.000,00

Глава 4.13           ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ – У ЛИКВИДАЦИЈИ 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641      Култура 

820 181/0 411000 Плата бруто 1 1.165.000,00
820 182/0 412000 Доприноси на терет послодавца 211.000,00
820 183/0 415000 Накнаде трошкова за запослене 23.000,00
820 184/0 421000 Стални трошкови 1.695.000,00
820 185/0 422000 Трошкови путовања 10.100,00
820 186/0 423000 Услуге по уговору 8.293.000,00
820 187/0 424000 Специјализоване услуге 1.547.000,00
820 188/0 425000 Текуће поправке и одржавање  8.000,00
820 189/0 426000 Материјал 733.000,00
820 190/0 444000 Пратећи трошкови задуживања 1.250.000,00
820 191/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 100.000,00
820 192/0 512000 Машине и опрема 0,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 15.035.100,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 15.035.100,00
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Глава 4.13/1           УСТАНОВА ГИТАРИЈАДА 
 
Функција 820       Установе културе 
Намена 70641  Култура 

820 192/1 411000 Плата бруто 1 969.000,00
820 192/2 412000 Доприноси на терет послодавца 174.000,00
820 192/3 413000 Накнаде у натури 30.000,00
820 192/4 414000 Социјална давања запосленима 200.000,00
820 192/5 415000 Накнаде трошкова за запослене 60.000,00
820 192/6 421000 Стални трошкови 1.400.000,00
820 192/7 422000 Трошкови путовања 950.000,00
820 192/8 423000 Услуге по уговору 22.000.000,00
820 192/9 424000 Специјализоване услуге 1.400.000,00
820 192/10 425000 Текуће поправке и одржавање  520.000,00
820 192/11 426000 Материјал 900.000,00
820 192/12 444000 Пратећи трошкови задуживања 30.000,00
820 192/13 482000 Порези, обавезне таксе и казне 90.000,00
820 192/14 512000 Машине и опрема 1.700.000,00
820 192/15 515000 Нематеријална имовина 20.000,00

Извори финансирања за функцију 820: 
01 – Приходи из буџета 6.443.000,00
03 - Социјални доприноси 100.000,00
04 – Сопствени приходи 12.000.000,00
07 - Донације од осталих нивоа власти 1.900.000,00
08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица 10.000.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 820 30.443.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70641 250.026.645,00

 
Глава 4.14           УСТАНОВА ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР“ – У ЛИКВИДАЦИЈИ 
 
Функција 810       Услуге рекреације и спорта 
Намена 70642      Физичка култура 

810 193/0 411000 Плата бруто 1 1.320.000,00
810 194/0 412000 Доприноси на терет послодавца 237.000,00
810 194/1 413000 Накнаде у натури 160.000,00
810 195/0 415000 Накнаде трошкова за запослене 220.000,00
810 196/0 421000 Стални трошкови 16.718.000,00
810 197/0 422000 Трошкови путовања 20.000,00
810 198/0 423000 Услуге по уговору 1.137.000,00
810 199/0 424000 Специјализоване услуге 647.300,00
810 200/0 425000 Текуће поправке и одржавање  1.983.000,00
810 201/0 426000 Материјал 205.000,00
810 201/1 441000 Отплата домаћих камата 2.900.000,00
810 202/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 183.500,00
810 203/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00
810 204/0 511000 Зграде и грађевински објекти 8.329.000,00

Извори финансирања за функцију 810: 
01 – Приходи из буџета 33.423.300,00
04 – Сопствени приходи 736.500,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 810 34.159.800,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70642 34.159.800,00
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Глава 4.15           УСТАНОВА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У 
РАЗВОЈУ „ОБЛУТАК“ 
 
Функција 010      Болест и инвалидност
Намена 70643     Социјална заштита 

010 205/0 411000 Плата бруто 1 6.694.000,00
010 206/0 412000 Доприноси на терет послодавца 1.202.000,00
010 206/1 413000 Накнаде у натури 109.200,00
010 207/0 414000 Социјална давања запосленима 170.000,00
010 208/0 421000 Стални трошкови 350.000,00
010 209/0 422000 Трошкови путовања 50.000,00
010 210/0 423000 Услуге по уговору 234.000,00
010 211/0 424000 Специјализоване услуге 67.000,00
010 212/0 425000 Текуће поправке и одржавање  165.000,00
010 213/0 426000 Материјал 120.000,00
010 214/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 3.000,00
010 215/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00
010 216/0 512000 Машине и опрема 50.000,00

Извори финансирања за функцију 010: 
01 – Приходи из буџета 8.719.200,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 100.000,00
15 – Неутрошена средства-донација 400.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 010 9.219.200,00

 
Глава 4.16           ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
 
Функција 090       Социјална заштита некласификована на другом месту 
Намена 70643     Социјална заштита 

090 217/0 463000 Трансфери осталим нивоима власти 26.309.600,00
090 218/0 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 526.000,00

Извори финансирања за функцију 090: 
01 – Приходи из буџета 25.395.600,00
04 – Сопствени приходи 1.440.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 090 26.835.600,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70643 36.054.800,00

 
Глава 4.17           ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ 
 
Функција 620       Развој заједнице 
Намена 70645      Комунална делатност 

620 219/0 411000 Плата бруто 1 21.225.000,00
620 220/0 412000 Доприноси на терет послодавца 3.800.000,00
620 221/0 413000 Накнаде у натури 270.600,00
620 222/0 414000 Социјална давања запосленима 1.008.000,00
620 223/0 415000 Накнаде трошкова за запослене 853.000,00
620 224/0 421000 Стални трошкови 5.833.460,00
620 225/0 421000 Јавна расвета 34.000.000,00
620 226/0 422000 Трошкови путовања 151.000,00
620 227/0 423000 Услуге по уговору 6.760.000,00
620 228/0 425000 Текуће поправке и одржавање  51.242.722,00
620 229/0 426000 Материјал 9.000.000,00
620 230/0 441000 Отплата домаћих камата 6.000.000,00
620 231/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 4.000.000,00
620 232/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.000.000,00
620 233/0 511000 Одржавање саобраћајних објеката 216.377.389,00
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620 234/0 511000 Одржавање водоводне и канализационе 
инсталације 

19.224.567,00

620 235/0 511000 Изградња јавне расвете 5.100.000,00
620 236/0 511000 Пројектна документација 2.050.000,00
620 237/0 512000 Машине и опрема 1.800.000,00
620 238/0 541000 Земљиште 1.000.000,00
620 239/0 611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 9.450.000,00

Извори финансирања за функцију 620: 
01 – Приходи из буџета 279.395.738,00
10 – Примања од домаћих задуживања 123.750.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 620 403.145.738,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70645 403.145.738,00

Глава 4.18           ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА – У ЛИКВИДАЦИЈИ 
 
Функција 473       Туризам 
Намена 70647      Туризам 

473 240/0 411000 Плата бруто 1 1.534.000,00
473 241/0 412000 Доприноси на терет послодавца 274.000,00
473 241/1 414000 Социјална давања запосленима 135.000,00
473 242/0 421000 Стални трошкови 385.928,00
473 243/0 422000 Трошкови путовања 2.000,00
473 244/0 423000 Услуге по уговору 2.251.305,00
473 245/0 425000 Текуће поправке и одржавање 3.000,00
473 245/1 426000 Материјал 230.000,00
473 245/2 482000 Порези, обавезне таксе и казне 376.300,00
473 245/3 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000.000,00
473 246/0 511000 Зграде и грађевински објекти 196.000,00

Извори финансирања за функцију 473: 
01 – Приходи из буџета 9.287.533,00
04 – Сопствени приходи 1.100.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 473 10.387.533,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70647 10.387.533,00

Глава 4.19            МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 
Функција 160       Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 
Намена 70648      Месне заједнице 

160 247/0 411000 Плата бруто 1 600.000,00
160 248/0 412000 Доприноси на терет послодавца 220.000,00
160 249/0 414000 Социјална давања запосленима 400.000,00
160 250/0 421000 Стални трошкови 13.321.500,00
160 251/0 423000 Услуге по уговору 2.344.000,00
160 252/0 424000 Специјализоване услуге 2.425.000,00
160 253/0 425000 Текуће поправке и одржавање 41.766.000,00
160 254/0 426000 Материјал 4.157.000,00
160 255/0 482000 Порези, обавезне таксе и казне 136.000,00
160 256/0 483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 6.000.000,00
160 257/0 511000 Зграде и грађевински објекти 17.661.882,00
160 258/0 512000 Машине и опрема 1.525.000,00

Извори финансирања за функцију 160: 
01 – Приходи из буџета 82.026.382,00
04 – Сопствени приходи 7.760.000,00
08 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица 770.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 160 90.556.382,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 70648 90.556.382,00
УКУПНО РАЗДЕО 4 2.343.552.434,74
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РАЗДЕО 5            ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 
 
Функција 111       Извршни и законодавни органи 
Намена 08106      Правобраниоц 

111 259/0 411000 Плата бруто 1 2.430.000,00
111 260/0 412000 Доприноси на терет послодавца 440.000,00
111 261/0 414000 Социјална давања запосленима 10.000,00
111 262/0 421000 Стални трошкови 70.000,00
111 263/0 422000 Трошкови путовања 120.000,00
111 264/0 423000 Услуге по уговору 405.000,00
111 265/0 424000 Специјализоване услуге 1.000,00
111 266/0 426000 Материјал 200.000,00
111 267/0 512000 Машине и опрема 60.000,00
111 268/0 515000 Нематеријална имовина 500.000,00

Извори финансирања за функцију 111: 
01 – Приходи из буџета 4.236.000,00
УКУПНО ЗА ФУНКЦИЈУ 111 4.236.000,00
УКУПНО ЗА НАМЕНУ 08106 4.236.000,00
УКУПНО РАЗДЕО 5 4.236.000,00

 
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 2.487.962.218,74

 
 

Члан 6.  
 

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

 
I  бр.  400 - 5 
У Зајечару 25.03.2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 
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На основу чл. 33 став 1., и члана 
36. став 1. и 2. Закона о јавном дугу („Сл. 
Гласник РС“, број 61/2005 и 107/2009 и 
78/2011), члана 32. став 1. тачка 15., а у 
вези члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 
129/07) и члана 39. став 1. тачка 16. 
Статута Града Зајечара, по претходно 
прибављеном Мишљењу Министарства 
финансија број:   401-181/2014-001 од 
06.02.2014. године,Скупштина Града 
Зајечара на седници одржаној  25.03.2014. 
године донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

ГРАД ЗАЈЕЧАР задужује се 
дугорочно за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у износу до 
220.000.000,00 динара. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. Одлуке о 

целокупном износу користиће се за улице 
у граду, изградњу моста у Котлујевцу и 
реконструкцију Градског стадиона. 

 
Члан 3. 

 
Овлашћује се Велимир Огњеновић, 

Градоначелник града Зајечара, да 
закључи уговор са банком у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 
 
I бр.421-0001/2014                                                                                                                                             
У Зајечару, 25.03.2014.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

 
 

На основу члана 35. став 7. и члана 
46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'', број 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11 и 121/12), члана 
39. Статута града Зајечара (''Службени 
лист града Зајечар'', број 1/08, 20/09, 21/11 
и 56/13), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 25.03.2014. године, 
донела је 

 
О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 

“ГАМЗИГРАДСКА БАЊА”  У 
ГАМЗИГРАДСКОЈ БАЊИ 

  
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана 

генералне регулације “Гамзиградска 
Бања” у Гамзиградској Бањи (у даљем 
тексту: План) 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана је: 

 
- препознавање туристичке понуде овог 

бањско-лечилишног насеља, 
- плански развој туризма усклађен са 

очувањем животне средине и 
унапређењем природних вредности-
одрживи развој, 

- заштита и рационално коришћење 
термоминералних извора, 

- иницирање и стимулисање развоја 
активности комплементарних туризму, 

- подизање нивоа угоститељских услуга, 
- планирање и опремање здравствено 

лечилишних комплекса, 
- санација и уређење заштићених 

културно историјских споменика, 
- повећање нивоа саобраћајне и  

комуналне инфраструктуре, која је од 
примарног значаја за даље 
функционисање Бање и формирање 
њеног дефинитивног просторног 
карактера, 

- дефинисање правила уређења и 
правила грађења, 

- одређивање површина јавне намене, 
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- стварање услова за реконструкцију и 

изградњу објеката са различитим 
типовима становања који ће са 
пратећим садржајима у свом склопу 
омогућити функционисање Бање као 
туристичког центра, 

- стварање услова за обезбеђење смеш-
тајних капацитета високе категорије, 
спортско-рекреативних садржаја и 
других пратећих комерцијалних 
садржаја, 

- заштита природне и културне баштине, 
- унапређење животне средине 
 

Члан 3. 
 

Граница подручја Плана је дата 
графичким прилогом који је саставни део 
ове Одлуке, оквирне површине око 76,00 
ха. Коначне границе плана ће бити 
дефинисане приликом припреме и 
стручне контроле Концепта плана. 

 
Члан 4. 

 
Садржина Плана генералне 

регулације, одређена је чланом 26. 
Закона о планирању и изградњи и 
обухватају појединачно: 
 

1) границу плана и обухват грађевинског 
подручја,  

2) поделу простора на посебне целине и 
зоне; 

3) претежну намену земљишта по зонама 
и целинама; 

4) регулационе линије улица, површина 
јавне намене и грађевинске линије са 
елементима за обележавање на 
геодетским подлогама за зоне за које 
није предвиђена израда ПДР-а; 

5) нивелационе коте раскрсница, улица и 
површина јавне намене (нивелациони 
планови за зоне за које није 
предвиђена израда ПДР-а); 

6) трасе коридоре и капацитете за 
саобраћајну, енергетску, комуналну и 
другу инфраструктуру; 

7) вертикалну регулацију; 
8) правила уређења и правила грађења 

по зонама и целинама; 
9) зоне за које се обавезно доноси ПДР; 
10) локације за које се ради урбанистички 

пројекат; 

11) рокове за израду ПДР-ова са обавезно 
прописаном забраном градње нових 
објеката и реконструкције постојећих 
објеката (изградња објеката или 
извођење радова којима се мења 
стање у простору), до усвајање плана; 

12) мере заштите културно-историјских 
споменика и заштићених природних 
целина; 

13) инжењерско геолошке услове; 
14) мере енергетске ефикасности изград-

ње; 
15) графички део. 
 
 План ће се састојати из 
текстуалног и графичког дела. 

 
Члан 5. 

 
Израда Плана уступиће ће се 

привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске 
услове за израду планских докумената, а 
које ће се одредити накнадно, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 6. 

 
Динамика израде појединих фаза 

се уређује уговором између Града Заје-
чара и обрађивача на који ће сагласност 
дати Скупштина града Зајечара. 

 
Члан 7. 

 
Средства за израду плана 

обезбеђују се из буџета Града Зајечара. 
Начин финансирања се уређује уговором 
између Града Зајечара и обрађивача на 
који ће сагласност дати Скупштина града 
Зајечара.  

 
Члан 8. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Одлука о приступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину 
Плана, IV/03 број 350-4 од 05.03.2014. 
године. 
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Члан 9. 
 

Нацрт Плана подлеже стручној 
контроли од стране Комисије за планове 
града Зајечара. 

О извршеним стручној контроли 
саставља се извештај који је саставни део 
образложења Плана генералне регула-
ције. 

 
Члан 10. 

 
Након стручне контроле оглашава 

се јавни увид у локалном листу ''Тимок'', а 
текст огласа истиче се на огласној табли 
зграде Скупштине града Зајечара. 

Излагање Плана на јавни увид 
врши се у просторијама Градске управе 
града Зајечара и траје 30 дана од дана 
оглашавања. 

О излагању Плана на јавни увид 
стара се орган Градске управе надлежан 
за послове просторног и урбанистичког 
планирања. 

 
Члан 11. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/03 број 06 – 0045/2014 од 
05.03.2014. године. 

 
Члан 12. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара''. 

 
I број 011 - 34 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
  На основу члана 120. став 3. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“ број 1/08, 20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године, донела је 

О Д Л У К У 
О ПРИХВАТАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА 

ПРОМЕНУ СТАТУТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

             Прихвата се Предлог Градског 
већа града Зајечара за промену Статута 
града Зајечара, III број: 110-3/2014 од 
24.03.2014. године. 
 

Члан 2. 
 

             Налаже се Комисији за Статут 
града Зајечара да након ступања на снагу 
ове Одлуке, спроведе поступак за 
промену Статута града Зајечара и 
коначан текст нацрта акта о изменама и 
допунама Статута града Зајечара достави 
Градском већу града Зајечара на даљу 
надлежност. 
 
 

Члан 3. 
 

             Приликом утврђивања нацрта акта 
о измени и допуни Статута, Комисија 
одлучује већином гласова од укупног 
броја чланова. 
 

Члан 4. 
 

             Стручне и административно-
техничке послове за потребе Комисије 
при изради нацрта акта о изменама и 
допунама Статута града Зајечара обавља 
секретар Скупштине. 
 

Члан 5. 
 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
 I број: 011-24 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 
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 На основу члана 15. став 1. тачка 
4. Закона о ванредним ситуацијама (“Сл. 
гласник РС”, број 111/2009, 92/2011 I 
93/2012), а у вези чл. 8. и 9. Уредбе о 
саставу и начину рада штабова за 
ванредне ситуације („Сл. гласник РС“, број 
98/2010) и члана 14. Статута града 
Зајечара I број 016-3 од 01.07.2008. 
године („Сл. лист града Зајечара“, број 
01/2008, 20/2009 и 21/2011), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
25.03.2014.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
 
 Образује се Штаб за ванредне 
ситуације Града Зајечара (у даљем 
тексту: Штаб). 
 

Члан 2. 
 

Састав штаба: 
Командант штаба: Велимир Огњеновић, 
градоначелник, 
 
Заменик команданта: др Мирко Николић, 
заменик градоначелника, 
 
Начелник штаба: Радојица Гавриловић, 
главни полицијски инспектор, шеф Одсека 
за управљање ризиком и цивилну заштиту 
Одељења за ванредне ситуације Зајечар, 
 
Чланови штаба:  
- Саша Мирковић, председник Скупштине 

града, 
- Јовица Трајковић, заменик председника 

Скупштине града 
- Ненад Василијевић, Градско веће, 

ресор за пољопривреду, 
- Драган Ранђеловић, Градско веће, 

ресор за водопривреду и шумарство, 
- Душан Фировић, Градско веће, ресор за 

месне заједнице, 
- Зоран Јовић, начелник Одељења за 

инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе Зајечар, 

- Божа Коцић, начелник Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе 
Зајечар, 

- мр Милан Благојевић, начелник 
Одељења за заједничке послове 
Градске управе Зајечар, 

- Јасмина Јовић, шеф Службе за 
заштиту животне средине Градске 
управе Зајечар, 

- Драган Аврамовић, директор Дирекције 
за изградњу, 

- Горан Ђорђевић, директора ЈКП 
“Хигијена”, 

- Иван Жикић, директор ЈКСП “Зајечар”, 
- Зоран Јовановић, директор АД “Пут”, 
- Марко Пауновић, директор ЈКП 

“Водовод”, 
- Миомир Миловановић, директор АД 

“Водоградња”, 
- Бојан Алексић, Предузеће за путеве 

“Штрабаг”, 
- Миодраг Милутиновић, ЈКП ГСП 

“Зајечар” 
- Горан Томић, начелник Полицијске 

управе Зајечар, 
- др Станислав Тадић, директор Здрав-

ственог центра “Зајечар”, 
- др Слађана Ристић, директор Завода за 

јавно здравље “Тимок”, 
- Миодраг Николић, директор Ветеринар-

ског института “Зајечар”, 
- Драгана Бранковић Минчић, Апотекар-

ска установа “Лек” Зајечар, 
- Златибор Павловић, директор Електро-

дистрибуције Зајечар, 
- Александар Бранковић, Телеком-

Србија, Координатор Извршне јединице 
Зајечар 

- Слободан Бошковић, шеф Шумске 
управе Зајечар 

- Бобан Марјановић, из Команде за 
развој Тимочке бригаде, 

- Бранислав Матић, командaнт Ватро-
гасно - спасилачког батаљона Зајечар, 

- Мира Андријашевић, директор Центра 
за социјални рад 

- Владан Марковић, секретар Црвеног 
крста Зајечар." 

 
Секретар штаба: Сандра Стајковић, 
дипломирани правник 
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Повереници цивилне заштите: председ-
ници свих Савета МЗ са територије Града 
Зајечара 
 

Члан 3. 
 
 Стручне и административно-
техничке послове за потребе Штаба врши 
Одељење за заједничке послове Градске 
управе града Зајечара, у сарадњи са 
представником одељења за ванредне 
ситуације у Зајечару. 
 

Члан 4. 
 
 Седнице Штаба сазива командант 
Штаба, а у његовој одсутности заменик 
команданта. 
 Редовне седнице Штаба одржавају 
се најмање једанпут у три месеца. 
 Ванредне седнице Штаба се 
обавезно сазивају у кризним ситуацијама 
(у случају настанка појава које могу да 
угрозе здравље и животе људи или да 
проузрокују штету већег обима) и према 
потреби. 
 

Члан 5. 
 
 Штаб организује заштиту и 
предузима мере у случају настанка 
ванредне ситуације у складу са Законом о 
ванредним ситуацијама. 
 

Члан 6. 
 
 У року од 30 дана од дана 
доношења ове Одлуке, Штаб ће донети 
Пословник о свом раду. 
 

Члан 7. 
 
 Даном доношења ове Одлуке 
престаје да важи Одлука Скупштине града 
Зајечара о образовању Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара I број 
02-249 од 05.10.2013. године и Одлука о 
изменама и допунама одлуке Скупштине 
града Зајечара о образовању Штаба за 
ванредне ситуације града Зајечара I број 
011-57 од 30.10.2013. године.  
 

 
Члан 8. 

 
 Одлуку доставити именованима, 
архиви и објавити у „Службеном листу 
града Зајечара“. 

 
 

I број 011-49 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, с.р. 

   

 
На основу члана 15., став 1., тачкa 

8. Закона о ванредним ситуацијама ("Сл. 
гласник РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 
93/2012), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 25.03.2014. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
 

о одређивању оспособљених правних 
лица за заштиту и спасавање на 

територији града Зајечару 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком одређују се 
привредна друштва и друга правна лица, 
оспособљена за спровођење мера 
заштите и спасавања у оквиру своје 
редовне делатности на територији града 
Зајечара (у даљем тексту: Oспособљена 
правна лица). 
 

Члан 2. 
 

Оспособљена правна лица у 
смислу члана 1. ове Одлуке су: 
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Ред. 
број Назив правног лица Делатност Седиште 

1. Дирекција за изградњу  Планирање, пројектовање, 
изградња Зајечар, Доситејева 1/6 

2. ЈКП “Водовод” Водовод и канализација Зајечар, Булевар З. Ђинђића 5 

3. ЈКСП “Зајечар” Снабдевање паром и 
климатизација Зајечар, Николе Пашића 68 

4. ЈКП “Краљевица” Сакупљање отпада који није 
опасан Зајечар, Војводе Путника 7а 

5. АД “Пут” Изградња путева и 
аутопутева Доситејева 1/II 

6. АД “Водоградња” Изградња хидротехничких 
објеката Зајечар, Неготински пут бб 

7. Пољопривредно добро 
“Зајечар” а.д. 

Гајење жита, легуминоза и 
уљарица Зајечар, Неготински пут бб 

8. УТП “Србија-Тис” Хотели и сличан смештај Зајечар, Николе Пашића бб 

9. “Житопромет” а.д. Производња млинских 
производа Зајечар, Краљевића Марка 2 

10. “Интерекс” Трговина Зајечар, Хајдук Вељкова 4 
11. ДЕС д.о.о. Занатске делатности Зајечар, Неготински пут бб 
12. Гракон д.о.о. Грађевински радови Зајечар, Николе Пашића 37 
13. „Ромулијана” д.о.о. Хотели и сличан смештај Гамзиградска бања  

14. „Неутрон” д.о.о. 
Произуводња опреме за 
дистрибуцију електричне 
енергије 

Зајечар, 7. септембар 124 

15. АД Тимоча телевизија и радио 
„Бест“  

Производња и емитовање ТВ 
програма Зајечар, Љубе Нешића 38 

16. „Ф канал” д.о.о. Производња и емитовање ТВ 
програма 

Зајечар, ТПЦ 22. децембар, Трг 
ослобођења бб 

17. „Хемолукс” д.о.о. Трговина на мало металном 
робом, бојама и стаклом Зајечар, Николе Пашића 79 

18. “Еуро-вива” д.о.о. Трговина на велико дрветом, 
грађевински материјал Зајечар, Неготински пут бб 

19. Аутопревозник Марковић Бојан 
предузетник Друмски превоз терета Зајечар, 23. дивизије 20 

20. Самостална занатско-
аутопревозничка радња “Дејан” Друмски превоз терета Зајечар, Звечанска 4 

21. 
Самостална аутопревозни-чко-
трговинска радња САМ 
Мирослав Урбановић 

Друмски превоз терета Зајечар, Ивана Милутиновића 
33 

22. „Електродистрибуција” Зајечар  Дистрибуција електричне 
енергије Зајечар, Генерала Гамбете 84 

23. Ветеринарско-специјалистички 
институт Ветеринарске услуге Зајечар, Изворски пут бб 

24. Ветеринарска станица 
„Зајечар“ д.о.о. Ветеринарске услуге Зајечар, Изворски пут 1 

25. Ветеринарска станица 
“Виденовић” д.о.о. Ветеринарска делатност Зајечар, Албанске споменице 8 

26. Здравствени центар “Зајечар” Здравствене услуге Зајечар, Расадничка бб 

27. Специјална болница за 
рехабилитацију „Гамзиград“ Здравствене услуге Гамзиград. Бања, Бањски трг 

12 
28. Апотека “Лек” Дистрибуција лекова Зајечар, Николе Пашића 11-13 

29. Завод за јавно здравље 
„Тимок“ 

Социјално- медицинска, 
хигијенско - еколошка, 
епидемиолошка и микро-
биолошка здравствена 
делатност 

Зајечар, Сремска 13 

29. Телеком Србија – извршна 
јединица зајечар  Зајечар, Драгослава Срејовића 

13 
30. Рудник угља “Лубница”  Лубница 

31. ПТТ Србије, РЈ поштанског 
саобраћаја Зајечар ПТТ услуге Зајечар, Моше Пијаде 13 

32. Црвени крст Зајечар  Зајечар, Обилићев венац бб 
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Ред. 
број Назив правног лица Делатност Седиште 

33. Савез радио-аматера “Тимок” 
Зајечар   

34. Одред извиђача “Ђорђе 
Симеоновић”   Зајечар, Расадничка бб 

 
Члан 3. 

 
Оспособљена правна лица врше 

заштиту и спасавање грађана, матери-
јалних и других добара у случају опас-
ности и несрећа изазваних елементарним 
непогодама и другим несрећама у складу 
са својом делатношћу, као и задацима 
које им нареди Штаб за ванредне 
ситуације града Зајечара.  

Оспособљена правна лица дужна 
су да плански прилагоде своје капацитете 
и организацију за извршавање задатака 
заштите и спасавања. 
 

Члан 4. 
 

Оспособљена правна лица и друге 
организације опремљене и оспособљене 
за заштиту и спасавање, у складу са 
Планом заштите и спасавања у ванред-
ним ситуацијама града Зајечара и зада-
цима које постави Штаб за ванредне ситу-
ације града Зајечара, израђују сопствене 
планове према којима извршавају задатке 
на заштити и спасавању. 

У циљу организованог пружања 
помоћи становништву и заштитe добара у 
случају природне или друге несреће, 
оспособљена правна лица из члана 1. ове 
Одлуке, дужна су да у што краћем року, а 
најдуже у року од шест месеци од дана 
ступања на снагу ове Одлуке, израде 
своје планове заштите и спасавања у 
складу са чланом 49. Закона о ванредним 
ситуацијама. 

Оспособљена правна лица из 
члана 1. ове Одлуке, дужна су да 
надлежној организационој јединици 
Градске управе града Зајечара доставе 
један примерак свог Плана заштите и 
спасавања и ажуран преглед својих 
материјално – техничких средстава и 
опреме, која се по потреби могу ставити у 
функцију заштите и спасавања 
становништва и материјалних добара на 
подручју града Зајечара. 

 

Члан 5. 
 

Активирање оспособљених прав-
них лица из редовне организације и стања 
обухвата поступке, задатке и активности 
којим се редовни капацитети преводе на 
организацију и стање спремности за 
извршење задатака заштите и спасавања.  

За израду плана активирања оспо-
собљених правних лица одговорни су ру-
ководиоци оспособљених правних лица, у 
складу са Планом заштите и спасавања.  

Активирање оспособљених прав-
них лица од значаја за град Зајечар 
налаже Градоначелник, на предлог Штаба 
за ванредне ситуације. 
 

Члан 6. 
 

Оспособљеним правним лицима из 
члана 1. ове Одлуке за ангажовање у 
акцијама заштите и спасавања припада 
накнада у складу са тржишним ценама, 
што се прецизира посебним уговорима. 

Овлашћује се Градоначелник да са 
оспособљеним правним лицима из члана 
1. ове Одлуке закључи Уговор којим ће се 
уредити међусобна права и обавезе и 
накнада стварних трошкова за спрово-
ђење припрема и ангажовање у изврша-
вању мера и задатака цивилне заштите. 

Средства за накнаду трошкова, 
насталих учешћем оспособљених правних 
лица из члана 1. ове Одлуке у заштити и 
спасавању у ванредним ситуацијама, 
обезбеђују се из буџета града Зајечара. 

 

Члан 7. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број 011-51 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, с.р. 
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 На основу чл. 27. став 10., чл. 28. 
став 2., чл. 36. став 6., чл. 39. и чл. 69. 
став 3. Закона о јавној својини (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/11 и 88/13), чл. 32. став 
1. тачка 20., у вези са чл. 66. став 3. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
гласник РС” бр. 129/07) и чл. 39. Статута 
Града Зајечара (“Службени лист града 
Зајечара”, бр. 1/08, 20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 25.03.2014. године, донела 
је  
 

О Д Л У К У  
о надлежностима у поступку 
прибављања и располагања  

стварима у јавној својини Града 
Зајечара 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 Члан 1. 
 
 Овом Oдлуком уређује се 
надлежност у поступку прибављања и 
располагања непокретностима у јавној 
својини Града Зајечара (у даљем тексту: 
Град), односно одређујe надлежни орган 
за предузимање прописаних радњи и то:  
- за доношење акта (закључка) о 

покретању поступка и акта о 
образовању Комисије за спровођење 
поступка из претходног става; 

- за доношење акта (одлуке) о 
прибављању и располагању 
непокретностима;  

- за обављање административних 
послова за потребе Комисије за 
спровођење поступка, објављивање 
огласа о јавном надметању или 
прикупљању писмених понуда и израду 
нацрта аката о прибављању и 
располагању непокретностима;  

- за заштиту имовинских права и 
интереса Града; 

- за вршење надзора над применом 
одредаба ове Одлуке, као и  

- лице надлежно за закључивање 
уговора о прибављању и располагању 
непокретностима у јавној својини 
Града. 

 

Члан 2.  
 

 Прибављање и располагање 
стварима у јавној својини Града у смислу 
ове Одлуке, врши се у складу са 
одредбама Закона о јавној својини ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/11 и 88/13 – у даљем 
тексту: Закон) и по поступцима ближе 
уређеним Уредбом о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда ("Сл. гласник РС", бр. 
24/12 -  у даљем тексту: Уредба).  
 О прибављању и располагању 
стварима у јавној својини Града, под 
условима прописаним Законом и 
Уредбом, одлучује орган Града одређен у 
складу са Законом, Статутом Града и 
овом Одлуком.  
 

Члан 3.  
 

 Непокретне ствари прибављају се 
у јавну својину, односно отуђују се из 
јавне својине Града у поступку јавног 
надметања или прикупљањем писмених 
понуда,  полазећи од тржишне вредности 
непокретности коју је проценио надлежни 
порески орган.  
 Прибављањем непокретних ствари 
у смислу става 1. овог члана, сматра се и 
размена непокретности и изградња 
објеката.    
 У изузетним случајевима, непо-
кретне ствари могу се прибавити или 
отуђити из јавне својине Града 
непосредном погодбом, у складу са  
Законом и Уредбом.  
 Непокретне ствари могу се 
прибављати у јавну својину и бестеретним 
правним послом (наслеђе, поклон или 
једнострана изјава воље), као и 
експропријацијом, на основу посебног 
закона.  
 

Члан 4. 
 

 Предлог за покретање поступка 
прибављања непокретности у јавну 
својину Града могу да поднесу субјекти 
који могу бити корисници ствари у јавној 
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својини Града (јавна предузећа, установе, 
органи, организације, јавне агенције, 
друштво капитала и др., чији је оснивач 
Град), под условом да су у буџету Града 
обезбеђена средства за ове намене.  
  
II ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 
ЈАВНУ СВОЈИНУ ГРАДА  
 
1. Поступак прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града јавним      
надметањем или прикупљањем писме-
них понуда 
 

Члан 5.  
 
 Закључак о покретању поступка 
прибављања непокретности у јавну сво-
јину Града јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда, доноси 
Градско веће Града Зајечара (у даљем 
тексту: Градско веће), на предлог Градо-
начелника. Градско веће истовремено 
својим актом образује Комисију за 
спровођење поступка прибављања 
непокретности у јавну својину Града (у 
даљем тексту: Комисија) и утврђује текст 
јавног огласа за јавно надметање, или 
прикупљање писмених понуда.   
 Уз предлог закључка из претходног 
става, Градском већу доставља се и нацрт 
јавног огласа, који обавезно садржи 
елементе утврђене утврђене чл. 17. 
Уредбе, осим у случају прибављања 
непокретности непосредном погодбом.  
 Нацрт закључка о покретању 
поступка прибављања непокретности у 
јавну својину Града и текст јавног огласа 
припрема Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе града Зајечара (у 
даљем тексту: надлежно Одељење). 
 Градско веће, закључак са огласом 
из става 1. овог члана, доставља 
надлежном Одељењу, које је дужно да 
објави оглас у складу са одредбом члана 
17. став 2. Уредбе.  
 

Члан 6.  
 
 Комисија из члана 5. став 1. ове 
Одлуке има председника, два члана и 
њихове заменике. Актом о образовању  
Комисије ближе се одређују послови и 
задаци Комисије.  

 Стручне и административне 
послове за потребе Комисије обавља 
надлежно Одељење.  
 

Члан 7. 
  
 Поступак прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града Зајечара 
спроводи Комисија, на начин прописан чл. 
17. и 18. Уредбе, у складу са Законом и 
овом Одлуком. 
 Комисија о свом раду сачињава 
записник и образложен предлог за при-
бављање непокретности у јавну својину 
Града, који доставља надлежном Одеље-
њу.  
 Нацрт одлуке о прибављању 
непокретности у јавну својину Града 
припрема надлежно Одељење и достав-
ља га Градском већу, које утврђује 
предлог одлуке.  
 

Члан 8.  
 
 Одлуку о прибављању непокрет-
ности у јавну својину Града, након 
спроведеног поступка јавног надметања 
или прикупљања писмених понуда, на 
предлог Градског већа,  доноси 
Скупштина града. 
 На основу одлуке из претходног 
става, закључује се уговор између Града 
Зајечара и лица од кога се прибавља 
непокретност, у року од 30 дана од дана 
коначности одлуке.   
  У име Града, уговор о прибављању 
непокретности у јавну својину закључује 
Градоначелник, као лице надлежно за 
закључење уговора, у смислу  чл. 1. ове 
Одлуке.  
 
2. Поступак прибављања непокрет-
ности у јавну својину Града непосред-
ном погодбом 

2.  
Члан 9.  

 
 Непокретности се могу прибавити у 
јавну својину непосредном погодбом, али 
не изнад од стране надлежног пореског 
органа процењене тржишне вредности 
непокретности, ако у конкретном случају 
то представља једино могуће решење, 
под којим се подразумева:  
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1) случај када непокретност која се 

прибавља у јавну својину Града, по 
својим карактеристикама једина 
одговара потребама Града, корисника, 
односно носиоца права коришћења, с 
тим да предлог закључка, односно 
одлуке о оваквом начину прибављања,  
садржи образложење оправданости и 
целисходности, са аспекта остварења 
интереса Града, као и разлоге због 
којих се прибављање не би могло реа-
лизовати јавним надметањем, односно 
прикупљањем писмених понуда;  

2) случај када се ради о међусобном 
располагању између Града и других 
носилаца права јавне својине;  

3) случај прибављања непокретности у 
јавну својину Града путем размене, 
ако је та размена у интересу Града 
Зајечара, уз испуњење свих услова из 
члана 30. Закона о јавној својини. 

 

Члан 10.  
 

 Поступак прибављања непокретно-
сти у јавну својину Града непосредном по-
годбом спроводи се у складу са Законом, 
на начин прописан чл. 3. и 4. Уредбе, 
сходном применом одредаба чл. 5 – 8. ове 
Одлуке, осим обавезе распи-сивања јав-
ног огласа за прибављање непокретности.  
  Одлуку о прибављању непокретно-
сти у јавну својину непосредном погод-
бом, након спроведеног поступка, доноси 
Скупштина града, на предлог Градског 
већа. 
 Уговор о прибављању непокрет-
ности у јавну својину Града непосредном 
погодбом, у име Града  закључује 
Градоначелник, у року од 30 дана од дана 
коначности одлуке из претходног става.   
 
III ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ 
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА 
 

1. Поступак отуђења непокретности из 
јавне својине Града јавним надмета-
њем или прикупљањем писмених 
понуда 

 
Члан 11. 

 

 Непокретне ствари отуђују се из 
јавне својине Града у поступку јавног 
надметања или прикупљањем писмених 

понуда, полазећи од тржишне вредности 
непокретности, коју је проценио надлежни 
порески орган. 
  

Члан 12.  
  
 Закључак о покретању поступка за 
отуђење непокретности из јавне својине 
Града јавним надметањем или прикуп-
љањем писмених понуда доноси Градско 
веће, на предлог Градоначелника. Градско 
веће, истовремено својим актом образује 
Комисију за спровођење поступка отуђе-
ња непокретности из јавне својине, коју 
чине председник,  два члана и њихови 
заменици и утврђује текст јавног огласа за 
јавно надметање или прикупљање писме-
них понуда, који обавезно садржи елемен-
те прописане одредбама члана 19.  и 
члана 17. став 4-9. Уредбе.   
 Нацрт Закључка и текст јавног 
огласа припрема надлежно Одељење.  
 Градско веће, закључак са огласом 
из става 1. овог члана, доставља 
надлежном Одељењу, које је дужно да 
објави оглас у листу који се дистрибуира 
на целој територији Републике Србије, 
сходно члану 19. став 1. Уредбе. 
 .  

Члан 13.  
 
 Поступак отуђења непокретности 
из јавне својине Града  јавним 
надметањем или прикупљањем писмених 
понуда спроводи Комисија из члана 12. 
став 1. ове Одлуке, на начин прописан чл. 
19 - 21. Уредбе, у складу са Законом и 
одредбама ове Одлуке.  
 Комисија о свом раду сачињава 
записник и образложен предлог за отуђе-
ње непокретности из јавне својине Града, 
који доставља надлежном Одељењу.  
 Надлежно Одељење припрема 
нацрт одлуке о отуђењу непокретности из 
јавне својине Града, који доставља 
Градском већу, ради утврђивања предлога 
одлуке. 
 

Члан 14.  
 
 Скупштина града, по спроведеном 
поступку, на предлог Градског већа, 
доноси одлуку о отуђењу непокретности 
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из јавне својине Града, јавним 
надметањем или прикупљањем писмених 
понуда.  
 Уговор о отуђењу непокретности из 
јавне својине Града,  са лицем коме се 
отуђује непокретност, у име Града 
закључује Градоначелник, у року од 30 
дана од дана коначности одлуке из става 
1. овог члана.   
 
2. Поступак отуђења непокретности из 
јавне својине Града непосредном 
погодбом 
 

Члан 15. 
  
 Изузетно, непокретности у јавној 
својини Града могу се отуђити из јавне 
својине непосредном погодбом, али не 
испод од стране надлежног пореског 
органа процењене тржишне вредности 
непокретности, ако у конкретном случају 
то представља једино могуће решење, уз 
посебно образложење оправданости и 
целисходности, као и разлога због којих се 
отуђење не би могло реализовати јавним 
надметањем или прикупљањем писмених 
понуда.     
 Поступак отуђења непокретности 
из јавне својине Града непосредном 
погодбом спроводи се у складу са 
Законом и Уредбом и сходном применом 
одредаба чл. 12 –  14. ове Одлуке, осим 
обавезе расписивања јавног огласа за 
отуђење непокретности. 
 

Члан 16. 
 
 Скупштина града, по спроведеном 
поступку, на предлог Градског већа, 
доноси одлуку о отуђењу непокретности 
из јавне својине Града, непосредном 
погодбом.  
 Нацрт одлуке из претходног става 
припрема надлежно Одељење. 
 Уговор о отуђењу непокретности из 
јавне својине Града непосредном 
погодбом,  са лицем коме се отуђује 
непокретност, у име Града закључује 
Градоначелник, у року од 30 дана од дана 
коначности одлуке из става 1. овог члана.   
  
 

Члан 17. 
  
 Изузетно, Град може отуђити 
непокретности из јавне својине и испод 
тржишне цене, односно без накнаде, у 
случајевима прописаним Законом и 
Уредбом, ако постоји интерес Града за 
таквим располагањем.  
 Предлог одлуке о отуђењу 
непокретности из јавне својине испод 
тржишне цене, односно без накнаде, мора 
да садржи образложење из кога се може 
утврдити постојање прописаних разлога и 
оправданости оваквог начина отуђења. 
 

Члан 18. 
 
 Одлуку о отуђењу непокретности 
из јавне својине Града испод тржишне 
цене, односно без накнаде, доноси Скуп-
штина града, на предлог Градског већа. 
 Нацрт одлуке о отуђењу непокрет-
ности из јавне својине Града испод 
тржишне цене односно без накнаде, на 
иницијативу Градоначелника, припрема 
надлежно Одељење.  
 Уговор о отуђењу непокретности из 
јавне својине Града испод тржишне цене, 
односно без накнаде, са лицем коме се 
отуђује непокретност, у име Града 
закључује Градоначелник, у року од 30 
дана од дана коначности одлуке из става 
1. овог члана. 
 

Члан 19. 
 
 Решење о давању непокретности у 
јавној својини Града на коришћење, о 
преносу права коришћења непокретности 
на другог корисника или носиоца права 
јавне својине (са накнадом или без 
накнаде), укључујући и размену, као и 
решење о одузимању и престанку права 
коришћења непокретности у јавној 
својини, доноси Скупштина града, на 
предлог Градског већа.  
 На основу решења из претходног 
става, закључује се уговор између Града и 
корисника, или другог носиоца права на 
непокретности, који у име Града закључује 
Градоначелник, у року од 30 дана од дана 
коначности решења.  
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 Нацрт решења из става 1. овог 
члана Одлуке припрема надлежно Оде-
љење.  
 

Члан 20.  
 

 Корисници непокретности у јавној 
својини Града имају право да управљају 
стварима у јавној својини које користе и 
обавезу да се старају о њиховом 
одржавању, обнављању и унапређивању, 
уз извршавање законских и других 
обавеза у вези са њима.  
 

 Члан 21.  
 
 Непокретности у јавној својини 
Града, које органи Града користе за 
вршење њихових права и дужности, су 
службене зграде, пословне просторије и 
друге непокретности одређене Законом. 
Функционер који руководи органом Града, 
односно друго овлашћено лице, стара се 
о законитости и одговоран је за законито 
коришћење и управљање стварима у 
јавној својини, које користи тај орган. 
 Распоред службених зграда и 
пословних просторија за рад органа 
Града, утврђује  се посебним актом 
Градоначелника. 

 
Члан 22.  

 
 Органи Града дужни су ствари у 
јавној својини Града користе на начин 
којим се обезбеђује ефикасно вршење 
њихових права и дужности, као и 
рационално коришћење и очување тих 
ствари. 
 Ствари у јавној својини Града, које 
нису неопходне за вршење послова из 
делокруга органа Града, могу се дати на 
коришћење другом органу Града или 
другом органу другог носиоца јавне 
својине, на одређено и неодређено 
време, дати у закуп, заменити за другу 
ствар или отуђити у складу са Законом, 
Уредбом и овом Одлуком, или одлуком 
којом се уређује давање у закуп 
непокретности у јавној својини.  
  

IV ЗАШТИТА ИМОВИНСКИХ ПРАВА И 
ИНТЕРЕСА ГРАДА  
 

Члан 23.  
  

 Уговори о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини 
Града Зајечара закључују се по претходно 
прибављеном мишљењу Градског јавног 
правобранилаштва. 
 Градско јавно правобранилаштво 
дужно је да мишљење из става 1. овог 
члана,   да у року од 30 дана од дана 
пријема захтева за давање мишљења.  
 Надлежно Одељење је дужно да 
примерак закљученог уговора из става 1. 
овог члана, достави Градском јавном 
правобранилаштву и Одељењу за 
финансије Градске управе, у року од 15 
дана од дана закључења уговора.  
 Градско јавно правобранилаштво 
овлашћено је и да подноси тужбе за 
поништај уговора из става 1. овог члана, 
закључених супротно прописима, у 
законом утврђеном року, а ако тај рок није 
утврђен законом, у року од једне године 
од дана закључења уговора. 
 

Члан 24. 
 

 У погледу надлежности за 
спровођење поступка, одредбе ове 
Одлуке сходно ће се примењивати и код 
прибављања и отуђења грађевинског 
земљишта у јавној својини, које се уређује 
Законом о планирању и изградњи (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 
-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 -одлука 
УС, 50/13 -одлука УС и 98/13 -одлука УС), 
подзаконским актима из ове области и 
прописима о јавној својини.  
 Надлежност у поступку за давање 
у закуп грађевинског земљишта, као и за 
давање пословног простора у јавној 
својини у закуп и на коришћење, уредиће 
се посебном Одлуком, у складу са  
одговарајућим законским прописима и 
Статутом Града. 
 

Члан 25. 
 

 Прибављање покретних ствари у 
јавну својину Града спроводи се у складу 
са Законом о јавним набавкама („Сл. 
гласник РС“ број 124/12) и подзаконским 
актима којима се уређују јавне набавке. 
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 Поступак отуђења покретних 
ствари из јавне својине Града спроводи се 
у складу са Законом о јавној својини и 
подзаконским актима из области јавне 
својине, сходном применом одредаба ове 
Одлуке које се односе на поступак 
отуђења непокретности.  
 

Члан 26. 
 

 Надлежност у поступку прибав-
љања и отуђења покретних ствари из 
јавне својине Града, уређује се на 
следећи начин:  
 Акт о покретању поступка 
прибављања и отуђења покретних ствари 
у јавној својини Града и акт о образовању 
Комисије за јавно надметање или 
прикупљање понуда у овом поступку, 
доноси Градоначелник.  
 Градско веће одређује се као 
надлежни орган за доношење акта о 
прибављању и отуђењу покретних ствари 
у јавној својини Града.  
 Градоначелник се одређује као 
лице надлежно, да у име Града, закључује 
уговоре о прибављању и располагању 
покретним стварима у јавној својини 
Града.  
 

Члан 27. 
 

 На све што није прописано овом 
Одлуком, непосредно ће се примењивати  
одредбе Закона о јавној својини, Закона о 
планирању и изградњи, Уредбе о 
условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, 
давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда и других 
прописа којима се уређује јавна својина и 
грађевинско земљиште. 
 

Члан 28. 
 

 Надзор над применом прописа о 
јавној својини и одредаба ове Одлуке 
вршиће Служба за интерну ревизију 
Градске управе града Зајечара. 
 
 
 

Члан 29. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара".  
 
 
I број 011 – 39 
У Зајечару,  25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 
  На основу члана 20. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ број: 129/07), члана 4. став 2. Закона 
о јавним предузећима („Службени гласник 
РС“ број: 119/112), члана 36. став 1. 
Закона о планирању и изградњи 
(“Сл.гласник РС”, број: 72/09, 81/09 – 
исправка, 64/10 – УС, 24/11 и 121/12), као 
и члана 39. став 1. тачка 9. Статута Града 
Зајечара (“Службени лист града Зајечата”, 
број: 1/08, 20/09, 21/11 и 56/13),  Скупшти-
на града Зајечара, на седници одржаној 
дана 25.03.2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИЗАМ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
“ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 

 
Члан 1. 

 
 Оснива се Јавно предузеће  за 
урбанизам и пројектовање “Зајечар” 
Зајечар. 
 Оснивач јавног предузећа је Град 
Зајечар са седиштем у Зајечару, у чије 
име оснивачка права врши Скупштина 
Града. 
 

Члан 2. 
 
 Пословно име јавног предузећa је 
Јавно предузеће  за урбанизам и 
пројектовање “Зајечар” Зајечар (у даљем 
тексту: предузеће). 
 Седиште предузећа је у Зајечару. 
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Члан 3. 
 
 Претежна делатност предузећа је: 
 71.11 - архитектонска делатност. 
 Ова делатност предузећа је од 
општег интереса. 
 

Члан 4. 
 
 Предузеће може обављати и део 
делатности из групе: 
 71.12: инжењерске делатности и 
техничко саветовање, и то: 
- консултантске активности у вези са 

пројектима за нискоградњу, хидроград-
њу и саобраћај и 

- геодетске активности - премеравање 
границе и терена. 

 
 Предузеће може обављати и друге 
делатности утврђене статутом уз 
сагласност оснивача. 
 

Члан 5. 
 
 Као носилац искључивог права на 
обављање делатности из чл. 3. и 4. ове 
одлуке, на подручју и за потребе Града 
Зајечара, предузеће обавља следеће 
послове: 
- израда просторног плана Града 

Зајечара, 
- израда урбанистичких планова на 

територији Града Зајечара, 
- израда одлука о изради планских 

докумената, 
- израда урбанистичких пројеката, 
- израда стратешке процене утицаја 

планова на животну средину, 
- издавање обавештења о могућностима 

и ограничењима градње на катастар-
ској парцели, на основу планског 
документа, на захтев надлежне управе 
за планирање и изградњу, 

- издавање обавештења о опису лока-
ције, правилима грађења, условима за 
прикључење на комуналну, саобраћај-
ну и другу инфраструктуру, на захтеве 
надлежне управе за планирање и 
изградњу, 

- израда урбанистичко-техничких услова 
и обављање других стручних послова у 
вези са применом законских, 

подзаконских и градских прописа 
којима се уређује  област планирања и 
изградње објеката (план локација и 
урбанистичко-технички услови за киос-
ке на јавним површинама, план раз-
мештаја и урбанистичко-технички 
услови за баште угоститељских 
објеката и других мањих монтажних 
објеката на јавним површинама), 

- израда техничке документације (идејни 
пројекти, главни пројекти, извођачки 
пројекти и пројекти изведеног објекта) 
за потребе Града Зајечара, а која се 
односи на изградњу, односно 
реконструкцију објеката, за које 
грађевинску  дозволу издаје 
Градска управа Града Зајечара. 

 Стручни послови из става 1. овог 
члана представљају обавезан део 
садржаја годишњег програма пословања 
предузећа. 
 

Члан 6. 
 
 Предузеће не може променити 
делатност, пословно име и седиште без 
сагласности оснивача. 
 

Члан 7. 
 
 У случају поремећаја у пословању 
предузећа Скупштина Града може 
предузети мере којима ће обезбедити 
услове за несметано функционисање 
предузећа и за обављање делатности од 
општег интереса, а нарочито: 
1) промену унутрашње организације 

предузећа; 
2) разрешење органа које именује и 

именовање привремених органа 
предузећа; 

3) ограничења права појединих делова 
предузећа - огранка предузећа да 
иступају  у правном промету са 
трећим лицима; 

4) ограничење у погледу права распола-
гања појединим средствима у јавној 
својини; 

5) друге мере одређене законом којим се 
уређују услови и начин обављања 
делатности од општег интереса и овом 
одлуком. 
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Члан 8. 
 
 Предузеће је дужно да трајно и 
систематски обавља делатност из чл. 3, 4. 
и 5. ове одлуке у складу са законом. 
 

Члан 9. 
 
 Имовину предузећа чине право 
својине на покретним и непокретним 
стварима, новчана средства и хартије од 
вредности и друга имовинска права, која 
су пренета усвојину предузећа у складу са 
законом, укључујући и право коришћења 
на стварима у јавној својини. 
 Предузеће за обављање 
делатности од општег интереса, може 
користити средства у јавној и другим 
облицима својине, у складу са законом, 
овом одлуком и уговором. 
 

Члан 10. 
 
 Основни капитал предузећа, који 
ће у складу са Законом о поступку 
регистрације у Агенцији за привредне 
регистре и Правилником о садржини 
Регистра привредних субјеката и 
документацији потребној за регистрацију, 
бити унет као регистрациони податак  
износи 100.000,00 РСД . 
 Усклађивање регистрованог капи-
тала са капиталом исказаним по 
финансијским извештајима, биће изврше-
но у складу са Законом о привредним 
друштвима и прописима којима се уређује 
регистрација привредних субјеката. 
  

Члан 11. 
 
 Предузеће за обављање делатнос-
ти стиче и прибавља средства из сопстве-
них прихода, и то: 

- из цене за пружање услуга, 
- из кредита, 
- осталих прихода и извора. 

 
Члан 12. 

 
 Управљање у предузећу је органи-
зовано као једнодомно. 
 
 

 Органи предузећа су: 
1) надзорни одбор и 
2) директор. 
 

Члан 13. 
 
 Надзорни одбор има три члана. 
 Председника и чланове надзорног 
одбора именује и разрешава Скупштина 
Града. Једног члана надзорног одбора 
предлажу запослени на начин утврђен 
статутом. 
 Чланови надзорног одбора бирају 
се на четири године. 
 За председника и чланове 
надзорног одбора именује се лице које 
испуњава следеће услове: 
 
1) да је пунолетно и пословно способно 

лице; 
2) да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године; 

3) да је стручњак у једној или више 
области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је 
оснивано предузеће; 

4) најмање три године искуства на 
руководећем положају; 

5) да поседује стручност из области 
финансија, права или корпоративног 
управљања; 

6) да није осуђивано на условну или 
безусловну казну за кривична дела 
против привреде, правног саобраћаја 
или службене дужности, као и да му 
није изречена мера безбедности 
забране обављања претежне делатно-
сти јавног предузећа. 

 
Члан 14. 

 
 Мандат председнику и члановима 
надзорног одбора престаје истеком 
периода на који су именовани, оставком 
или разрешењем. 
 Председник и чланови надзорног 
одбора разрешавају се пре истека 
периода на који су именовани, уколико: 
- Надзорни одбор не достави Скупштини 

Града на сагласност годишњи програм 
пословања, 
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- Скупштина Града не прихвати 

финансијски извештај предузећа, 
- пропусте да предузму неопходне мере 

пред надлежним органима у случају 
постојања сумње да одговорно лице 
предузећа делује на штету предузећа 
кршењем директорских дужности, 
несавесним понашањем и на други 
начин. 

 
 Председник и чланови надзорног 
одбора могу се разрешити пре истека 
периода на који су именовани, уколико: 
 
1) Предузеће не испуни годишњи 

програм пословања или не оствари 
кључне показатеље учинка. 

 
 Председник и чланови надзорног 
одбора којима је престао мандат, дужни су 
да врше своје дужности до именовања 
новог надзорног одбора, односно имено-
вања новог председника или члана 
надзорног одбора. 
 

Члан 15. 
 

 Надзорни одбор: 
1) утврђује пословну стратегију и послов-

не циљеве предузећа и стара се о 
њиховој реализацији; 

2) усваја извештај о степену реализације 
програма пословања; 

3) доноси годишњи програм пословања, 
уз сагласност Скупштине Града; 

4) надзире рад директора; 
5) врши унутрашњи надзор над послова-

њем предузећа; 
6) успоставља, одобрава и прати 

рачуноводство, унутрашњу контролу, 
финансијске извештаје и политику 
управљања ризицима; 

7) утврђује финансијске извештаје 
предузећа и доставља их Скупштини 
Града ради давања сагласности; 

8) доноси статут уз сагласност 
Скупштине Града; 

9) одлучује о статусним променама и 
оснивању других правних субјеката, уз 
сагласност Скупштине Града; 

10) доноси одлуку о расподели добити, 
односно начину покрића губитка уз 
сагласност Скупштине Града; 

11) даје сагласност директору за 
предузимање послова или радњи у 
складу са  законом, статутом и 
одлуком оснивача; 

12) закључује уговор о раду на одређено 
време са директором предузећа; 

13) врши друге послове у складу са 
законом, статутом и прописима којима 
се  уређује правни положај привред-
них друштава. 

 Надзорни одбор не може пренети 
право одлучивања о питањима из своје 
надлежности на директора или друго лице 
у предузећу. 
 

Члан 16. 
 
 Председник и чланови надзорног 
одбора имају право на одговарајућу 
накнаду за рад у надзорном одбору. 
 Висину накнаде из става 1. овог 
члана утврђује Скупштина Града, на 
основу извештаја о степену реализације 
програма пословања предузећа. 
 

Члан 17. 
 
 Директора предузећа именује 
Скупштина Града, на основу спроведеног 
јавног конкурса, у складу са законом. 
 Директор предузећа је јавни 
функционер у смислу закона којим се 
регулише област вршења јавних 
функција. 
 На услове за именовање дирек-
тора предузећа сходно се примењују 
одредбе Закона о раду. 
 Директор предузећа заснива радни 
однос на одређено време. 
 

Члан 18. 
 
 Мандат директора предузећа је 
четири године. 
 Мандат директора престаје исте-
ком периода на који је именован, 
оставком и разрешењем. 
 

Члан 19. 
 
 Оставка се у писаној форми 
подноси Скупштини Града. 
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Члан 20. 
 
 Предлог за разрешење директора 
предузећа може поднети надзорни одбор 
предузећа. 
 Предлог за разрешење мора бити 
образложен, са прецизно наведеним 
разлозима због којих се предлаже 
разрешење. 
 

Члан 21. 
 
 Скупштина Града разрешиће 
директора пре истека периода на који је 
именован: 
1) уколико се утврди да је, због нестру-

чног, несавесног обављања дужности 
и  поступања супротног пажњи доб-
рог привредника и озбиљних пропуста 
у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у предузећу, 
дошло до  знатног одступања од оства-
ривања основног циља пословања 
предузећа, односно од плана послова-
ња предузећа; 

2) уколико у току трајања мандата буде 
правноснажно осуђен на условну или 
безусловну казну затвора; 

3) у другим случајевима прописаним 
законом. 

 
Члан 22. 

 
 Скупштина Града може разрешити 
директора пре истека периода на који је 
именован у случајевима прописаним 
законом. 
 

Члан 23. 
 
 Уколико против директора ступи на 
снагу оптужница за кривична дела против 
привреде, правног саобраћаја или 
службене дужности, Скупштина Града 
доноси решење о суспензији. 
 Суспензија траје док се поступак 
правноснажно не оконча. 
 На сва питања о суспензији 
директора сходно се примењују одредбе о 
удаљењу са рада прописане законом 
којим се уређује област рада. 
 

 

Члан 24. 
 
 Скупштина Града именује вршиоца 
дужности директора, у следећим 
случајевима: 
1) уколико директору престане мандат 

због истека периода на који је 
именован, због подношења оставке 
или у случају разрешења пре истека 
мандата; 

2) уколико буде донето решење о 
суспензији директора; 

3) у случају смрти или губитка пословне 
способности директора. 

 Вршилац дужности може бити 
именован на период који није дужи од 
шест месеци. 
 У нарочито оправданим случајеви-
ма, а ради спречавања настанка матери-
јалне штете, Скупштина Града може 
донети одлуку о именовању вршиоца 
дужности директора на још један период 
од шест месеци. 
 Вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћење директора. 
 

Члан 25. 
 
 Директор предузећа: 
1) представља и заступа предузеће; 
2) организује и руководи процесом рада; 
3) води пословање предузећа; 
4) одговара за законитост рада 

предузећа; 
5) предлаже годишњи програм 

пословања и предузима мере за 
његово  спровођење; 

6) предлаже финансијске извештаје; 
7) извршава одлуке надзорног одбора; 
8) доноси акт о систематизацији уз 

сагласност Градског већа и врши друге 
послове одређене законом, овом 
одлуком и статутом предузећа. 

 
Члан 26. 

 
 Директор има право на зараду, а 
може имати и право на стимулацију у 
случају када предузеће послује са 
позитивним пословним резултатима. 
 Одлуку о исплати стимулације 
доноси Скупштина Града. 
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 Стимулација из става 1. овог члана 
не може бити одређена као учешће у 
расподели добити, а посебно се исказује у 
оквиру годишњих финансијских извештаја. 
 

Члан 27. 
 
 Предузеће за своје обавезе 
одговара целокупном својом имовином. 
 Чланови надзорног одбора и 
директор одговарају за штету коју својом 
одлуком проузрокују предузећу, 
повериоцима и оснивачу у случајевима и 
под условима утврђеним законом. 
 

Члан 28. 
 
 Ради обезбеђивања заштите 
општег интереса у предузећу, надлежни 
орган даје сагласност на: 
1) статут; 
2) давање гаранција, авала, јемстава, 

залога и других средстава обезбеђења 
за послове који нису из оквира 
делатности од општег интереса; 

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.) осим ако другим законом 
није предвиђено да ту сагласност даје 
други државни орган; 

4) располагање (прибављање и отуђење) 
средствима у јавној својини која су 
пренета у својину предузећа, веће 
вредности, која је у непосредној 
функцији обављања делатности од 
општег интереса, утврђених овом 
одлуком; 

5) акт о општим условима за испоруку 
производа и услуга; 

6) улагање капитала; 
7) статусне промене; 
8) акт о процени вредности капитала и 

исказивању тог капитала у акцијама, 
као и на програм и одлуку о својинској 
трансформацији. 

 
 Скупштина Града даје сагласност 
на одлуке из тачке 1), 4), 6), 7) и 8), а 
Градско веће на одлуке из тачке 2), 3) и 
5). 
 
 
 
 

Члан 29. 
 
 Прибављање и отуђење имовине 
веће вредности врши се уз сагласност 
Скупштине Града. 
 На прибављање и отуђење 
имовине веће вредности примењују се 
одредбе закона којима се уређује правни 
положај привредних друштава. 
 Предузеће не може да отуђи 
објекте и друге непокретности, постројења 
и уређаје који су у функцији обављања 
делатности од општег интереса осим ради 
њихове замене због дотрајалости, 
модернизације или техничко-технолошких 
унапређења. 
 

Члан 30. 
 
 Предузеће може да се кредитно 
задужи код пословних банака, фондова и 
других финансијских организација, под 
условима прописаним законом. 
 

Члан 31. 
 
 Јавно предузеће може оснивати 
зависна друштва капитала за обављање 
делатности из предмета свог пословања, 
утврђеног оснивачим актом. 
 Предузеће према зависном 
друштву капитала из става 1. овог члана, 
има права, обавезе и одговорности које 
има и оснивач према предузећу. 
 На акт о оснивању из става 1. овог 
члана сагласност даје Скупштина Града. 
 

Члан 32. 
 
 Одлуку о расподели добити доноси 
надзорни одбор предузећа уз сагласност 
Скупштине Града. 
 Добит предузећа, утврђена у 
складу са законом, може се расподелити 
за повећање основног капитала, резерве 
или за друге намене, у складу са законом, 
актима оснивача и овом одлуком. 
 Део средстава по основу добити 
усмерава се оснивачу и уплаћује се на 
рачун прописан за уплату јавних прихода. 
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 Одлуку о начину покрића губитка 
доноси надзорни одбор предузећа уз 
сагласност Скупштине Града. 
 

Члан 33. 
 
 У случају наступања непланираних 
или неочекиваних поремећаја или 
прекида у обављању своје делатности 
предузеће је дужно да одмах о томе 
обавести Градско веће  града Зајечара и 
да истовремено предузме мере за 
отклањање узрока поремећаја. 
 Уколико предузеће на предузме 
мере из става 1. овог члана у року који 
одреди оснивач, Градско веће  ће 
предузети мере прописане законом и 
прописима Скупштине Града. 
 

Члан 34. 
 
 У случају штрајка, у предузећу или 
његовом зависном друштву капитала се 
мора обезбедити минимум процеса рада у 
обављању делатности. 
 Ако се у предузећу у случају 
штрајка, не обезбеди и не врши минимум 
процеса рада, а услед тога би могла да 
наступи непосредна опасност или изузет-
но тешке последице за живот и здравље 
људи и безбедност људи и имовине, 
Градско веће је дужно да без одлагања 
предузме мере у складу са законом. 
 Минимум процеса рада утврђује 
Скупштина Града у складу са законом. 
 

Члан 35. 
 
 Права и обавезе запослених из 
радног односа, цена рада, накнаде и кри-
теријуми за расподелу зараде и друга пи-
тања везана за положај радника у преду-
зећу утврђују се колективним уговором у 
складу са законом и актима оснивача. 
 

Члан 36. 
 
  Предузеће је дужно да у 
обављању своје делатности обезбеђује 
потребне услове за заштиту и 
унапређење животне средине и да 
спречава узроке и отклања последице 
које угрожавају животну средину. 

 Начин обезбеђивања услова из 
става 1. овог члана, утврђује  предузеће у 
зависности од утицаја делатности које 
обавља на животну средину. 
 

Члан 37. 
 

 Општи акти  предузећа су Статут и 
други општи акти утврђени законом. 
 Статут је основни општи акт 
предузећа. 
 Други општи акти предузећа  морају 
бити у сагласности са Статутом  предузећа. 
 Појединачни акти које доносе орга-
ни и овлашћени појединци морају бити у 
складу са општим актима  предузећа.  
 

Члан 38. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града Зајечара”. 
 

I бр.011-35 
У Зајечару, 25.03.2014.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАР 
 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 

   На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 
26.  Закона о јавној својини (“Сл. гласник 
РС”, бр. 72/11 и 88/13), члана 9. став 1. и 
2. Закона о јавним предузећима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 119/12) и члана 39. став 
1. тачка 30. Статута Града Зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 1/08, 
3/08, 20/09 и 21/11 и 56/13), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 
25.03.2014. године, донела је  

 

О Д Л У К У  
о измени Одлуке о преносу права 

коришћења средстава у јавној својини 
од ЈКП „Краљевица“ Зајечар,  
на ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару 

  
Члан 1. 

 
 У Одлуци о преносу права 
коришћења средстава у јавној својини од 
ЈКП „Краљевица“ Зајечар, на ЈКСП 
„Зајечар“ у Зајечару („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 40/13, 46/13 и 2/14),  члан 
1а. Одлуке, мења се и гласи: 
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 „Путнички аутомобил марке Fiat 
Punto 60CV 5P који је обухваћен пописним 
листама из члана 1.  ове  Одлуке и пренет 
на коришћење ЈКСП „Зајечар“, који није у 
режиму јавне својине, јер је у својини 
даваоца лизинга до исплате накнаде по 
Уговору о финансијском лизингу  бр. 
4269/09 од 14.12.2009. године, остаје на 
коришћење ЈКП “Краљевица”. 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
I бр. 011 – 40 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
   На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 
21. став 1. и чл. 24.  Закона о јавној 
својини (“Сл. гласник РС”, бр. 72/11 и 
88/13), чл. 9. став 2. Закона о јавним 
предузећима (“Сл. гласник РС”, бр. 119/12 
и 116/13 – aутентично тумачење) и члана 
39. Статута Града Зајечара (“Службени 
лист града Зајечара”, бр. 1/08, 20/09, 21/11 
и 56/13), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 25.03.2014. 
године, донела је  

 
О Д Л У К У  

o измени Одлуке 
о преносу права коришћења средстава 
у јавној својини од ЈКСП „Зајечар“ у 
Зајечару, на ЈКП „Краљевица“ Зајечар  

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о преносу права 
коришћења средстава у јавној својини од  
ЈКСП „Зајечар“ у Зајечару, на ЈКП 
„Краљевица“ Зајечар (“Сл.лист града 
Зајечара”, бр.7/14), члан 1. Одлуке, мења 
се и гласи:  
 
  

 “Овом Одлуком, преноси се право 
коришћења средстава у јавној својини 
града Зајечара – пијачне хале у Зајечару 
на кп. бр. 8931/8 КО Зајечар, као и 
средства за обављање делатности 
одржавања јавних зелених површина, 
текуће и инвестиционо одржавање и 
санацију зелених површина и продају 
цвећа, са пратећим објектима, 
инвентаром и опремом (имовине која је 
пренета на коришћење ЈКСП „Зајечар“ 
Зајечар,  према пописним листама са 
стањем на дан 29.10.2013. године), од  
корисника ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, на 
корисника ЈКП „Краљевица“ Зајечар, ради 
обезбеђења услова за обављање 
делатности овог Јавног предузећа, од 
општег интереса.“   

 
Члан 2. 

  
  Члан  3. Одлуке, мења се и гласи:       
  
  “Корисник Јавно комунално 
предузеће „Краљевица“ Зајечар има 
право да предметна средства у јавној 
својини града Зајечара из члана 1. ове 
Одлуке, са пратећим објектима, 
инвентаром и опремом, користи за 
обављање послова из своје редовне 
делатности као делатности од општег 
интереса у складу са Оснивачким актом и 
да њима управља у смислу њиховог 
одржавања, обнављања и унапређивања, 
уз извршавање законских и других 
обавеза.”  
 

Члан 3.   
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
  
 
I бр. 011 - 41 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 
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На основу и члана 92. Закона о 
буџетском систему („Сл. Гласник РС“ број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013-исп, и 
108/2013), члана 32. став 1. тачка 2. 
Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“ број 129/2007) и члана 39 
став 1 тачка 30 Статута Града Зајечара 
(„Сл. Лист Града Зајечара, бр. 1/2008, 
20/2009,21/2011 и 56/2013“)  Скупштина 
Града Зајечара на седници одржаној дана 
25.03.2014. године доноси 
 

ОДЛУКУ 
 О АНГАЖОВАЊУ  ЕКСТЕРНОГ 

РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ 
РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА  БУЏЕТА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2013. ГОДИНУ 
 

Члан 1. 
 

Град Зајечар ће ангажовати 
екстерног ревизора за обављање 
екстерне ревизије Завршног рачуна 
буџета града Зајечара за 2013. годину. 

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
I број 011-53 
Зајечар 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК  

Саша Мирковић, c.p.  
    
 
 На основу члана 22. став  6. 
Закона о јавној својини  (“Сл.гласник РС”, 
бр.72/11 и 88/13), члана 6. став 1. тачка 
10. и члана 7. Закона о финансирању 
локалне самоуправе (“Сл.гласник РС”, 
бр.62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013 – 
усклађени дин.изн.) и члана 39. Статута 
града Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 3/09, 20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 25.03.2014. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ 
ПРОСТОРИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се начин и 
поступак давања у закуп, одређивање 
висине закупнине, као и права и обавезе 
приликом коришћења пословних 
просторија града Зајечара (у даљем 
тексту: пословне просторије). 
 

Члан 2. 
 

 Пословне просторије града 
разврставају се у четири зоне: 
- ЕКСТРА ЗОНА која обухвата улице: 

Николе Пашића до Карађорђевог 
венца, Трг ослобођења, Хајдук 
Вељкову до Ђорђа Симеоновића, 
Љубе Нешића до 4. јула, Светозара 
Марковића до Тимочке буне, Војводе 
Путника, Генерала Гамбете од 
Моравске до Мије Станимировића и  
Драгослава Срејовића. 

- I ЗОНА која обухвата улице Хајдук 
Вељкову од Ђорђа Симеоновића до 
Цара Душана, Љубе Нешића од 4. јула 
до насеља "Краљевица", Светозара 
Марковића од Тимочке буне до 
Косанчићевог венца, Караџићеву и 
стамбено насеље "Краљевица",  

- II ЗОНА која обухвата подручје 
Зајечара које није обухваћено 
претходним зонама, 

- III ЗОНА која обухвата подручје 
приградских и насељених места на 
територији града Зајечара. 

 
Члан 3. 

 
 Пословне просторије дају се у 
закуп: 
- јавним надметањем , 
- прикупљањем понуда и 
- непосредном погодбом, искључиво 

корисницима буџета града Зајечара.  
Пословне просторије из става 1. 

овог члана дају се у закуп за период од 3 
године, са могућношћу продужења 
трајања закупа без јавног надметања, 
односно прикупљања понуда, најдуже до 
шест година. 
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У случају извођења инвeстиционих 
радова на реконструкцији, доградњи, 
санацији или адаптацији објеката, дужина 
трајања закупа утврђује се сразмерно 
вредности уложених радова признатих на 
начин утврђен овом Одлуком. 

 
Члан 4. 

 
Поступак давања у закуп 

пословних просторија јавним надметањем 
и прикупљањем понуда спроводи 
Комисија за давање пословних просторија 
у закуп (у даљем тексту: Комисија) коју 
именује Градоначелник града Зајечара, 
осим у случају давања у закуп пословних 
просторија непосредном погодбом 
корисницима буџета. 

Комисија има председника, 
заменика председника, 3 члана и исто 
толико заменика. 

 
Члан 5. 

 
 О давању у закуп пословних 
просторија одлучује Градоначелник града  
Зајечара, уз сагласност Градског већа 
града Зајечара. 
 

Члан 6. 
 

 За давање у закуп пословних 
просторија јавним надметањем, у свим 
зонама, Градска управа града Зајечара 
објављује у средствима информисања, на 
огласној табли Скупштине и на сајту  
града Зајечара, оглас за јавно 
надметање, који садржи: 
- ближе податке о пословној просторији; 
- врсту делатности; 
- време на које се даје у закуп; 
- број новозапослених радника које 

заинтересована правна и физичка лица 
прихватају да запосле као услов за 
учешће на јавном надметању;  

- почетни износ закупнине одређен у 
складу са чланом 12. Одлуке;  

- рок за подношење пријава за јавно 
надметање и уплату почетног износа; 

- место и време одржавања јавног 
надметања. 

 
 

 Право учешћа на јавном 
надметању имају сва заинтересована 
правна и физичка лица (регистрована за 
обављање одговарајуће делатности), која 
у року за подношење пријава уплате 
почетни износ месечне закупнине за 
пословни простор који се даје у закуп. 
 Учесници који нису остварили 
право закупа пословне просторије путем 
јавног надметања, имају право на 
повраћај уплаћених новчаних средстава. 
 Лица која по било ком основу имају 
неко неизмирено дуговање према Граду, 
не могу учествовати на јавном надметању. 
 По спроведеном јавном надметању 
Комисија предлаже Градоначелнику града 
Зајечара, да донесе решење о давању у 
закуп пословне просторије. 
 Поступак јавног надметања са 
ближим условима за спровођење  
регулише се Правилником. 
 

Члан 7. 
 

  За давање у закуп пословних 
просторија  путем прикупљања понуда, у 
свим зонама, Градска управа града 
Зајечара, објављује у средствима 
информисања,  огласној табли Скупштине 
и на сајту града Зајечара, оглас за 
прикупљање понуда, који садржи: 
- ближе податке о пословној просторији; 
- врсту делатности; 
- време на које се даје у закуп         
- број новозапослених радника које 

заинтересована правна и физичка лица 
прихватају да запосле као услов за 
учешће у поступку прикупљања понуда; 

- почетни износ закупнине одређен у 
складу са чланом 12. Одлуке; 

- рок за подношење понуда; 
- место и време отварања понуда. 
 Право на подношење понуда имају 
сва заинтересована правна и физичка 
лица (регистрована за обављање 
одговарајуће делатности).  
 Лица која по било ком основу имају 
неко неизмирено дуговање према Граду, 
немају право на подношење понуда. 
 Понуде се подносе Комисији у 
затвореној коверти са назнаком “за оглас” 
и садрже висину закупнине подносиоца 
понуде. 
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Члан 8. 
 

 Комисија је дужна да размотри 
приспеле понуде у року од 15 дана од 
дана истека рока за подношење понуда. 
Приликом разматрања Комисија утврђује 
да ли су понуде благовремене и ко је од 
подносиоца понудио већи износ 
закупнине. 
 У случају да више подносилаца 
понуде исти највиши износ закупнине 
поступак се окончава јавним надметањем 
између тих подносилаца. 
 У случају да је поднета само једна 
понуда, благовремена, уредна и по оцени 
Комисије економски оправдана, иста може 
бити прихваћена. 
 

Члан 9. 
 

 На предлог Комисије Градоначел-
ник града Зајечара доноси решење о 
давању у закуп пословне просторије. 
 Решење Градоначелника града 
Зајечара је коначно. 
 

Члан 10. 
 

 Међусобна права и обавезе 
закуподавца и закупопримца регулишу се 
посебним уговором. У име града уговор 
закључује Градоначелник града Зајечара. 

Уговор из става 1. овог члана 
закључује се најкасније у року од 15 дана 
од дана доношења решења 
Градоначелника града Зајечара  о давању 
у закуп пословне просторије. 
 

Члан 11. 
 

 Уговор из претходног става 
садржи: 
- уговорне стране, 
- предмет закупа, 
- врсту делатности која ће се обављати у 

пословној просторији, 
- број новозапослених, 
- време трајања закупа, 
- месечни износ закупнине, 
- отказни рок, 
- друге обавезе уговорних страна, 
- клаузулу забране вршења било каквих 

радова на пословним просторијама без 
сагласности закуподавца, као и 
забрану давања у подзакуп. 

Члан 12. 
 

 Најнижи износ закупнине за 
коришћење пословних просторија, 
односно закупнина коју плаћају 
закупопримци пословних просторија по 
уговорима закљученим пре ступања на 
снагу ове Одлуке, утврђује се као 
производ вредности бода, броја бодова и 
величине пословне просторије изражене у 
м2. 
 Вредност бода за обрачунавање 
закупнине за пословне просторије града 
Зајечара утврђује се у износу од 60,00 
динара. 
 Број бодова према зонама утврђује 
се:       
- ЗА ЕКСТРА ЗОНУ 7 бодова по м2   

     
- ЗА I ЗОНУ 5 бодова по м2  
- ЗА II ЗОНУ 3 бода по м2, 
- ЗА III ЗОНУ 1 бод по м2. 

Висина закупнине за пословне 
просторије са потпуним конфором (све 
инсталације) увећава се за 30%. 

Закупнина се плаћа месечно до 5. 
у месецу за претходни месец. 

По истеку периода за који су дате у 
закуп, пословне просторије се могу 
поново дати у закуп путем јавног 
надметања односно прикупљања понуда. 
  

Члан 13. 
 

 Закупнина за коришћење послов-
них просторија града Зајечара, утврђена 
према члану 12. ове Одлуке умањује се за 
10% уколико закупопримац унапред упла-
ти утврђени износ годишње закупнине. 
  

Члан 14. 
 
 У поступку примопредаје послов-
не просторије између закуподавца и заку-
попримца сачињава се записник на лицу 
места о стању пословне   просторије. 
 Записник сачињава Комисија за 
процену изведених радова на простори-
јама које су издате у закуп од стране 
града Зајечара. 
 Комисију из претходног става 
именује решењем Начелник градске 
управе.  
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Члан 15. 
 
 Закупопримац је дужан да текуће 
одржавање пословне просторије  врши о 
свом трошку уз претходно прибављено 
обавештење које издаје Градска управа 
Зајечар.                                                             
 

Члан 16. 
 
 Закупопримац који намерава да 
изведе радове на реконструкцији, доград-
њи или адаптацији пословне просторије 
не може отпочети са радовима без прет-
ходне писмене сагласности Градске упра-
ве града Зајечара, спроведеног поступка 
који је за наведене радове предвиђен 
Законом о планирању и изградњи и 
спроведеног поступка јавне набавке, 
сходно Закону о јавним набавкама. 
 Након изведених радова Комисија 
из члана 14. ове Одлуке утврђује обим и 
вредност изведених радова на основу 
усвојених јединичних цена датих у понуди 
јавне набавке и грађевинске књиге, као и 
коначни износ који ће се признати 
анексом уговора. У зависности од 
признатог износа извршиће се и 
сразмерно умањење закупнине.   
 Уколико закупопримац сам изведе 
радове без претходне сагласности, 
трошкови изведених радова неће бити 
признати, а закуподавац може тражити 
повраћај у претходно стање ако је то 
неопходно. 
 

Члан 17. 
 

 Пословне просторије могу се дати 
на коришћење на одређено време, са 
целокупном накнадом или са накнадом у 
износу од 50%, по основу прикупљања 
писаних понуда заинтересованих 
корисника, јавним огласом. 
 Коришћење уз накнаду од 50%, 
може се одобрити Јавним предузећима, 
Јавним комуналним предузећима и 
установама, чији је оснивач град Зајечар.” 
  

Члан 17. 
                              
         Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о давању у закуп 
пословних просторија града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 39/13 , 2/14 
и ___). 

Члан 18. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу 8 дана 
од дана објављивања у "Сл. листу града 
Зајечара." 
 
I број 011 – 44 
У Зајечару, 25.03.2014.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 
 На основу члана 35. став 1. тачка 
3а. Закона о ванредним ситуацијама (“Сл. 
гласник РС”, бр. 111/2009, 92/2011 и 
93/2012) и члана 39. став 1. тачка 22. 
Статута Града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр.1/008, 3/008, 20/009 и 
21/011) Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 25.03.2014. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА 
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА У 2013. ГОДИНИ 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Извештај о 
раду Штаба за ванредне ситуације града 
Зајечара у 2013. години. 
 

II 
 

 Oвo решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-133 

У Зајечару, 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, с.р. 
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 На основу члана 39. став 1. тачка 
27. Статута града Зајечара ("Службени 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11 и 56/13) Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  25.03.2014.године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I 

 
  Усваја се Финансијски извештај о 
пословању ЈП „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар за 2013. годину. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу града Зајечара" . 
 
I бр. 02-123 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), на основу 
члана 39. став 1. тачка 9. и члана 39. став 
1. тачка 22. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 
20/09 и 21/11), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 25.03.2014. године,  
донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 

2013. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД „ЗАЈЕЧАР“ 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ  Извештај о раду за 
2013. годину Центра за социјални рад 
„Зајечар“. 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 I број: 02 - 138 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 39. став 1. тачка 9) , 
тачка 22) и  тачка 27) Статута Града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ 
РАД „ЗАЈЕЧАР“ У ЗАЈЕЧАРУ ЗА 2013. 

ГОДИНУ  
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
за 2013. годину Центра за социјални рад 
“Зајечар“ из Зајечара , који је донет на 
седници Управног одбора Центра за 
социјални рад „Зајечар“ из Зајечара  број: 
551-3-76 од 14.02.2014. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02 - 139 
У Зајечару, 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), на основу 
члана 39. став 1. тачка 9) и члана 39. став 
1. тачка 22) Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 
20/09 и 21/11), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 25.03.2014. године,  
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 

„ЗАЈЕЧАР“  
 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
рада за 2014. годину Центра за социјални 
рад „Зајечар“. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 I број: 02 -140 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 27) 
Статута Града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“,бр.1/08,3/08,20/09 и 21/11), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА  2014. 

ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
„ЗАЈЕЧАР“ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план за 2014. годину Центру 
за социјални рад „Зајечар“. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02 -141 
У Зајечару, 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), члана 39. 
став 1. тачка 9) , тачка 22) и  тачка 27) 
Статута града Зајечара (“Сл.лист града 
Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 и 
56/13), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 25.03.2014. године,  
донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈА О РАДУ   
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ 
у Зајечару за 2013. годину, број 281 од 
10.03.2014. године. 
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II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-134 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
    

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007) и члана 39. став 1. тачке 9) и 
27) Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.1/08,3/08,20/09, 21/11  
и 56/13), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 25.03.2014. године,  
донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ  

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
за 2013. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару, број 282 
од 10.03.2014. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу гада Зајечара“. 
 
 
I број: 02-135 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић. c.p. 

 

 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачке 9) и 22) Статута Града Зајечара 
(“Сл.лист града Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 25.03.2014. 
године, донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ „СВЕТОЗАР 

МАРКОВИЋ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
рада за 2014. годину Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару, број 283 
од 10.03.2014. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-136 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачке 9) и 27) Статута Града Зајечара 
(“Сл.лист града Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 25.03.2014. 
године, донeла је  
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РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА  2014. 
ГОДИНУ  МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“ 
У ЗАЈЕЧАРУ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару за 2014. 
годину, број 284 од 10.03.2014. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-137 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 27) 
Статута Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 20/09 и 21/11), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ 
  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2013. ГОДИНУ  

  НАРОДНОГ МУЗЕЈА „ЗАЈЕЧАР“ 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ   Извештај о раду за 
2013. годину Народног музеја „Зајечар“. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 

I број: 02-128 
 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
   

 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 27) 
Статута Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,3/08,20/09 и 21/11), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013. 
ГОДИНУ  НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

„ЗАЈЕЧАР“ 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски извештај за 2013. годину 
Народног музеја „Зајечар“. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-127 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи Репуб-
лике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 22) 
Статута Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,3/08,20/09 и 21/11), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПЛАН РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА „ЗАЈЕЧАР“ 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 
за 2014. годину Народног музеја „Зајечар“. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-129 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), на основу члана 39. став 1. 
тачка 9) и члана 39. став 1. тачка 27) 
Статута Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,3/08,20/09 и 21/11), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА  2014. 
ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
 

I 
 

 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план за 2014. године 
Народног музеја „Зајечар“ из Зајечара. 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-130 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007), члана 39. став 1. тачка 9) , 
тачка 22) и  тачка 27) Статута Града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  донeла је  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА  ПРЕДШКОЛСКЕ 

УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“  У ЗАЈЕЧАРУ 
ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2013. 

ГОДИНУ  
 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
за 2013. годину Предшколске установе 
„Ђулићи“ Зајечар, који је донет на седници 
Управног одбора Предшколске установе 
„Ђулићи“ Зајечар број: 904 од 27.02.2014. 
године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I број: 02-143 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи  
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), на основу 
члана 39. став 1. тачка 9., 22. и 27. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 и 
56/13), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 25.03.2014. године,  
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЗА 

2013. ГОДИНУ УСТАНОВЕ 
ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ  
ИЗ ЗАЈЕЧАРА 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду за 
2013. годину Установе за дневни боравак 
деце и омладине ометене у развоју из 
Зајечара број 39 од 24.01.2014. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-147 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 9., 22. и 27. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 3/08,20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
25.03.2014. године,  доноси  
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ 
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2013. ГОДИНУ 

УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ  

ИЗ ЗАЈЕЧАРА 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
за 2013. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју из Зајечара бр.44 од 27.01.2014. 
године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-148 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК   

Саша Мирковић, c.p. 
   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007), на основу 
члана 39. став 1. тачка 9. и 22. Статута 
града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08,3/08,20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 25.03.2014. године,  доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2014. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

ИЗ ЗАЈЕЧАРА 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм 
рада за 2014. годину Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју из Зајечара бр. 40 од 24.01.2014. 
године. 
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II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-149 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 
    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 9. и 22. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 3/08,20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
25.03.2014. године,  доноси  
 

 
РЕШЕЊЕ 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ 
УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ 
И ОМЛАДИНЕ ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ 

ИЗ ЗАЈЕЧАРА 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план за 2014. годину 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју из Зајечара, 
број 45 од 27.01.2014. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-150 
У Зајечару, дана 25.03.2014. године 
         

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Саша Мирковић, c.p. 

 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), 
члана 39 тач.10. Статута града Зајечара 
(“Сл.лист града Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11 и 56/13) и члана 192 Закона о 
општем управном поступку (''Сл.лист 
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25.03.2014. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА 
НАРОДНОГ МУЗЕЈА ''ЗАЈЕЧАР''  

У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 Бора Димитријевић разрешава се 
функције вршиоца дужности директора 
Народног музеја ''Зајечар'' у Зајечару. 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I бр. 02-294  од 12.10.2013. 
године именовала Бору Димитријевића, 
дипломираног археолога из Зајечара, за 
в.д. директора Народног музеја "Зајечар" 
у Зајечару, почев од 20.10.2013.године, с 
обзиром да Народни музеј није спровео 
конкурс за именовање директора. 
 Управни одбор Народног музеја 
"Зајечар" у Зајечару је донео Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор 
директора број 655 од 04.12.2013. године 
и, по спроведеном поступку, прописаном 
чланом 35. Закона о култури, донео 
Одлуку о избору Боре Димитријевића, 
досадашњег вршиоца дужности 
директора, за  директора Народног музеја 
"Зајечар" у Зајечару број 36 од 28.01.2014. 
године, коју је доставио оснивачу, као 
предлог за именовање. 
 Одредбом члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи 
прописано је да Скупштина општине, у 
складу са законом именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, у складу са законом. 
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 Одредбом члана 66. став 3. истог 
Закона прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину. 
 Одредбом члана 39. став 1. тачка 
10. Статута Града Зајечара прописано је 
да Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће града Зајечара предложило 
је  да се  Бора Димитријевић разреши 
функције вршиоца дужности директора 
Народног музеја "Зајечар" у Зајечару. 
 Сходно напред наведеном, 
односно да више не постоји разлог да 
функцију директора Народног музеја 
обавља вршилац дужности, а на основу 
овлашћења из прописа, Скупштина града 
Зајечара одлучила је као у диспозитиву 
овог решења.  
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни поступак, 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, 
Народном музеју ''Зајечар'' у Зајечару и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
 
I број: 02-125 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић.c.p. 

 
 
    
 
 

 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), 
члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 
1/08,20/09, 21/11 и 56/13) и члана 192. 
Закона о општем управном поступку ("Сл. 
лист СРЈ" , бр. 33/97 и 31/01), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној  
25.03.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

НАРОДНОГ МУЗЕЈА "ЗАЈЕЧАР"  У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 Бора Димитријевић, дипломи-
рани археолог из Зајечара, именује се за 
директора Народног музеја “Зајечар” у 
Зајечару, на мандатни период од четири 
године. 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 34. став 2. Закона о 
култури и чланом 39. тачка 10. Статута 
града Зајечара прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 35. истог закона прописано 
је да да се директор установе, чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, 
именује на основу претходно спроведеног 
конкурса, на период од четири године и 
може бити поново именован. Јавни 
конкурс расписује и спроводи управни 
одбор установе, а након завршетка јавног 
конкурса, управни одбор је дужан да, у 
року од 30 дана, изврши избор кандидата 
и предлог достави оснивачу. 
 Народни музеј “Зајечар” у Зајечару, 
је спровео законом утврђени поступак за 
избор директора и донео Одлуку број 36 
од 28.01.2014. године, која је достављена 
оснивачу, као предлог да се за директора 
Народног музеја “Зајечар” у Зајечару 
именује досадашњи в.д. директора Бора 
Димитријевић, који је био и једини учесник 
на конкурсу, јер у потпуности испуњава 
прописане услове утврђене у Статуту ове 
Установе. 
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 Имајући у виду напред наведено, 
као и да је у досадашњем раду Бора 
Димитријевић  показао добре резултате, 
Градско веће града Зајечара предложило 
је  да се за  директора Народног музеја 
именује Бора Димитријевић. 
 Сходно напред наведеном, а на 
основу овлашћења из прописа, 
Скупштина града Зајечара одлучила је 
као у диспозитиву овог решења.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни поступак, 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, 
Народном музеју "Зајечар" у Зајечару и 
архиви Скупштине града Зајечара. 
 
I бр. 02-126 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 34. став 2. и 
члана  39. став 1. Закона о култури и  
(''Сл.гласник РС'', бр.72/09), члана 18. 
Закона о јавним службама (''Сл.гласник 
РС'', бр.42/91, 71/94,...., 81/2005-испр. 
др.закона и 83/05-испр. др.закона), члана 
39 став 1. тач.10. Статута града Зајечара 
(“Сл.лист града Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11 и 56/13) и члана 192 Закона о 
општем управном поступку (''Сл.лист 
СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 25.03.2014. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА  

„ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 
 

 ИВАН ПОТИЋ, дипл.историчар 
уметности из Зајечара, РАЗРЕШАВА СЕ 
функције вршиоца дужности директора 
Историјског архива “Тимочка Крајина”  
Зајечар. 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I бр. 02-106 од 24.02.2014. 
године, именовала Ивана Потића, 
дипл.историчара уметности из Зајечара, 
за вршиоца дужности директора 
Историјског архива “Тимочка Крајина” 
Зајечар, на мандатни период до годину 
дана.  
 Чланом 34. став 2. Закона о 
култури, прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач, а 
чланом 39. став 1. истог Закона, 
прописано је да дужност директора 
установе престаје истеком мандата и 
разрешењем. 
 Чланом 39. став 2. тачка 2. истог 
Закона, прописано је да ће оснивач 
установе разрешити директора пре истека 
мандата ако обавља дужност супротно 
одредбама закона.                    
 Чланом 18. став 1. Закона о јавним 
службама, прописано је да директоре 
установе именује и разрешава оснивач. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Имајући у виду напред наведено, а 
на предлог Градског већа града Зајечара,  
Скупштина града Зајечара одлучила је 
као у диспозитиву овог решења.  
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни поступак, тужбом, у року од 30 
дана од дана пријема овог решења. Тужба 
се предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште.  
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 Решење доставити: именованом, 
Историјском архиву “Тимочка Крајина”  
Зајечар и архиви Скупштине града 
Зајечара. 
 
I број: 02-131 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 

На основу члана 34. став 2. и 
члана  37. Закона о култури и  (''Сл. 
гласник РС'', бр.72/09), члана 18. Закона о 
јавним службама (''Сл.гласник РС'', бр. 
42/91, 71/94,...., 81/2005-испр. др.закона и 
83/05-испр. др.закона), члана 39 став 1. 
тач.10. Статута града Зајечара (“Сл.лист 
града Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 
и 56/13) и члана 192 Закона о општем 
управном поступку (''Сл.лист СРЈ'', бр. 
33/97 и 31/01), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 25.03.2014. године, 
донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ  
ДИРЕКТОРА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

„ТИМОЧКА КРАЈИНА“ ЗАЈЕЧАР 
 
 

 ВЕЛИБОР ТОДОРОВ, дипломи-
рани економиста из Зајечара, ИМЕНУЈЕ 
СЕ за вршиоца дужности директора 
Историјског архива „Тимочка Крајина“ 
Зајечар, на мандатни период до годину 
дана. 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 34. став 2. Закона о 
култури, прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач. 
Чланом 37. став 1. истог закона, 
прописано је да оснивач може именовати 
вршиоца дужности директора установе 
без претходно спроведеног јавног 

конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора 
није успео. Чланом 37. став 2. истог 
закона, прописано је да вршилац 
дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину. 
 Чланом 18. став 1. Закона о јавним 
службама, прописано је да директоре 
установе именује и разрешава оснивач. 

Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Велибор Тодоров, дипл. 
економиста, рођен 21.02.1972. год. у 
Зајечару, ожењен, отац два сина. Од 2000. 
године до 2010. године финансијско 
комерцијални и генерални директор 
регионалне Радио-телевизије Зајечар, 
члан управних одбора медијских 
удружења у Србији, 2007. год. добитник 
награде за достигнућа у области медија 
“Капетан Миша Анастасијевић”. 
Председник Спортског савеза Града 
Зајечара од 2005-2008, члан Управног 
одбора Регионалне привредне коморе. У 
периоду од 2010. до 2013. год. директор 
Историјског архива ”Тимочка Крајина” 
Зајечар, а данас архивиста са завршеним 
стручним испитом.  У овом периоду 
директно је учествовао у писању и 
реализацији 20 пројеката Министарства 
културе, допринео поновном покретању 
научно стручног часописа из архивистике 
“Архивско наслеђе”, одржавању 
међународног научно-стручног скупа, 
реализацији на десетине изложби, 
омогућио издавање и промоције десетак 
књига, успоставио сарадњу и размену 
изложби са архивом Југославије, архивом 
Републике Српске и другим архивима и 
културним институцијама у Србији, 
обезбедио средства за реновирање 
ентеријера, депоа и побољшање услова 
рада запослених, покретању школе 
архивистике за основце и организовању 
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30 догађаја годишње. Гостовао је у 
многобројним емисијама на локалним и 
националним медијима где јепромовисао 
архив, делатност архива и утицао да 
данас архив има једно од централних 
места у културном животу Тимочког 
региона и на културној мапи Републике 
Србије. 
 

Имајући у виду напред наведено, 
као и то да је досадашњи вршилац 
дужности директора Историјског архива 
„Тимочка Крајина“ Зајечар, Иван Потић, 
разрешен те функције,  на основу 
овлашћења из прописа и у складу са 
чланом 192. Закона о општем управном 
поступку, Скупштина града Зајечара, 
одлучила је као у диспозитиву овог 
решења. 

 
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

Против овог Решења може се покренути 
управни поступак, 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, 
Историјском архиву „Тимочка Крајина“ 
Зајечар и архиви Скупштине града 
Зајечара. 

 
 

I број 02-132 
У Зајечару 25.03.2014.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 45. став 4. Закона 
о култури („Сл.гласник РС“,бр. 72/2009), 
члана 22. став 1. Закона о јавним 
службама („Сл.гласник РС“, бр. 42/91, 
71/94,79/2005-др.закон,..., 83/2005-испр. 
др. закона) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 25.03.2014 године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ 
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ И ТУРИЗАМ 

„ЦЕКИТ“ У ЗАЈЕЧАРУ 
 

 Mиодрагу Николићу, дипл. 
ветеринару из Зајечара, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ председника Надзорног одбора 
Установе Центар за културу и туризам 
„ЦЕКИТ“ у Зајечару, са 25.03.2014. године, 
због подношења оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 45. став 4. Закона о 
култури прописано је да надзорни одбор 
установе именује и разрешава оснивач, а 
чланом 22. став 1. Закона о јавним 
службама такође је прописано да 
надзорни одбор установе именује и 
разрешава оснивач. 
 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Миодраг Николић именован је за 
председника Надзорног одбора Установе 
Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ“ у 
Зајечару Одлуком Скупштине града 
Зајечара I број: 011-45 од 12.10.2013. 
године. 
 Миодраг Николић поднео је писану 
оставку на место председника Надзорног 
одбора Установе Центар за културу и 
туризам „ЦЕКИТ“ у Зајечару дана 
24.03.2014. године. Скупштина града 
Зајечара је на својој 38. седници одржаној 
дана 25.03.2014. године констатовала 
оставку Миодрага Николића, на функцију 
председника Надзорног одбора Установе 
Центар за културу и туризам „ЦЕКИТ“ у 
Зајечару. 
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 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
ЈКП „Краљевица“ у Зајечару и архиви. 
 
 I број: 02-155 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      
    

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 20. став 1. и 
члана 22. став 1. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 
71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-
испр.др.закона и 83/2005-испр.др.закона), 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 
1/08, 20/09, 21/11 и 56/13), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
25.03.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И 

ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ И 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА УСТАНОВЕ ЗА 

ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ОМЕТЕНЕ У РАЗВОЈУ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 I У Решењу о разрешењу и 
именовању Управног и Надзорног одбора 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју („Сл.лист 
града Зајечара“,бр. 31/2013), у даљем 
тексту: Решење, тачка I  подтачка 3. мења 
се и гласи: 
 
 „3. Слађана Јовановић, 
представник запослених.“ 
 
 

 II У Решењу, тачка III подтачка 2. 
мења се и гласи: 
 
 „ 2. Ивана Бачунић, представник 
запослених.“ 
 
 III Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач, а 
чланом 22. став 1. истог Закона 
прописано је да надзорни одбор установе 
именује и разрешава оснивач. 
 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, именује и разрешава школске 
одборе, у складу са законом. 
 
 Скупштина града Зајечара донела 
је Решење о разрешењу и именовању 
Управног и Надзорног одбора Установе за 
дневни боравак деце и омладине ометене 
у развоју у Зајечару I број: 02-179 од 
11.09.2013. године. 
 У тачки I подтачки 3. диспозитива 
наведеног Решења грешком је разрешен 
дужности члана Управног одбора 
Установе за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју у Зајечару 
Александар Лазаревић, представник 
запослених, а у тачки III подтачки 2. 
диспозитива наведеног Решења такође 
грешком је разрешена  дужности члана 
Надзорног одбора Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару Ана Миленковић, 
представник запослених. 
 
 Наиме, увидом у службену 
документацију утврђено је да је 
Александар Лазаревић разрешен 
дужности члана Управног одбора 
Установе за дневни боравак деце и 
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омладине ометене у развоју у Зајечару 
Решењем Скупштине града Зајечара I 
број: 02-165 од 02.12.2011. године, а 
уместо њега истим Решењем именована 
Слађана Јовановић. Такође, Ана 
Миленковић разрешена је дужности члана 
Надзорног одбора Установе за дневни 
боравак деце и омладине ометене у 
развоју у Зајечару Решењем Скупштине 
града Зајечара I број:02-164 од 
02.12.2011. године, а уместо ње је истим 
Решењем именована Ивана Бачунић. 
 Имајући у виду све наведено, а у 
складу са чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара,  донето је 
Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО 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 именованима, 
Установи за дневни боравак деце и 
омладине ометене у развоју и архиви. 
 

 I бр. 02-146/2014 
 У Зајечару, 25.03.2014.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 115., а у вези са 
чланом 47в Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр.1/08,20/09, 
21/11 и 56/13), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 25.03.2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
КОМИСИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ 

ПОЛОВА 
 

 Mиодрагу Николићу, дипл. 
ветеринару из Зајечара, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ члана Комисије за равноправ-
ност полова, са 25.03.2014. године, због 
подношења оставке. 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 115. Статута града 
Зајечара прописано је да у вршењу 
послова из своје надлежности Град 
доноси одлуке, пословнике и правилнике 
као опште акте и наредбе, упутства, ре-
шења, закључке, препоруке, итд., као 
појединачне акте, а чланом 47в став 3. 
истог Статута прописано је да се Комисија 
за равноправност полова образује 
посебном одлуком Скупштине. 
  
 Миодраг Николић именован је за 
члана Комисије за равноправност полова 
Одлуком Скупштине града Зајечара I број: 
011- 86 од 12.12.2013. године. 
 Миодраг Николић поднео је писану 
оставку на место члана Комисије за 
равноправност полова дана 24.03.2014. 
године. Скупштина града Зајечара је на 
својој 38. седници одржаној дана 
25.03.2014. године констатовала оставку 
Миодрага Николића, на функцију члана  
Комисије за равноправност полова 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
ЈКП „Краљевица“ у Зајечару и архиви. 
 
 
 I број: 02-154 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 
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 На основу члана 17. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Сл.гласник 
РС“,бр.119/2012 и 116/2013-аутентично 
тумачење) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,20/09, 21/11 и 56/13), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 25.03.2014 године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР 
 

 Mиодрагу Николићу, дипл. 
ветеринару из Зајечара, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Краљевица“ 
Зајечар, са 25.03.2014. године, због 
подношења оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 17. став 1. Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат 
председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.  
 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
  
 Миодраг Николић именован је за 
члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Краљевица“ 
Зајечар Решењем Скупштине града 
Зајечара I број: 02-155 од 11.09.2013. 
године. 
 Миодраг Николић поднео је писану 
оставку на место члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Краљеви-

ца“ Зајечар дана 24.03.2014. године. 
Скупштина града Зајечара је на својој 38. 
седници одржаној дана 25.03.2014. године 
констатовала оставку Миодрага Николића, 
на функцију члана Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Краљеви-
ца“ Зајечар. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
ЈКП „Краљевица“ у Зајечару и архиви. 
 
 I број: 02-156 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.1/08,20/09, 21/11 и 
56/13), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 25.03.2014. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

УПРАВНОГ ОДБОРА ФОНДА ЗА РАЗВОЈ 
ПОЉОПРИВРЕДЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

 Mиодрагу Николићу, дипл. 
ветеринару из Зајечара, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ члана Управног одбора Фонда 
за развој пољопривреде града Зајечара, 
са 25.03.2014. године, због подношења 
оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
  
 Миодраг Николић именован је за 
члана Управног одбора Фонда за развој 
пољопривреде града Зајечара Решењем 
Скупштине града Зајечара I број: 02-344 
од 18.11.2013. године. 
 Миодраг Николић поднео је писану 
оставку на место члана Управног одбора 
Фонда за развој пољопривреде града 
Зајечара дана 24.03.2014. године. 
Скупштина града Зајечара је на својој 38. 
седници одржаној дана 25.03.2014. године 
констатовала оставку Миодрага Николића, 
на функцију члана Управног одбора 
Фонда за развој пољопривреде града 
Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
ЈКП „Краљевица“ у Зајечару и архиви. 
 
 
 I број: 02-153 
 У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
27. Статута града Зајечара ("Службени 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11 и 56/13), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  25.03.2014.године,  
донeла је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ЈП 

„ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 
УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА И КОМУНАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2013. ГОДИНУ 

 
I 

 
  Усваја се Извештај ЈП „Дирекција 
за изградњу“ Зајечар о реализацији 
Програма уређења грађевинског 
земљишта и комуналне изградње града 
Зајечара за 2013. годину. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-124 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 
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 На основу члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 39. став 1. 
тачка 30. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 
1/08, 20/09, 21/11 и 56/13) Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној  
25.03.2014.године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА ЈП 
„ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА – У 
ЛИКВИДАЦИЈИ“ ЗАЈЕЧАР СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 
2013. ГОДИНУ 

 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Јавног предузећа „Обједињена 
наплата – у ликвидацији“ Зајечар са 
финансијским извештајима за 2013. 
годину, који су саставни део овог Решења. 
 

II 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
 
 
I бр. 02-144 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
     

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
27. Статута града Зајечара ("Службени 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11 и 56/13), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  25.03.2014.године,  
донeла је  
 
 
 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О  УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈКП 
„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР  

ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
I 

 
  Усваја се Извештај о раду ЈКП 
„Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2013. годину. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу града Зајечара". 
 
 
I бр. 02-142 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
                                                                           

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   

 
 На основу члана 39. тачка 7. 
Статута града Зајечара („Службени лист 
Града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 20/09, 
21/11 и 56/13), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 25.03.2014. године, 
донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

о  усвајању  Извештаја  
о стању животне средине на подручју 

Града Зајечара  у 2013. години 
 
I 
 

 Усваја се Извештај о стању 
животне средине на подручју Града 
Зајечара у 2013. години. 
 Извештај из претходног става 
саставни је део Решења. 
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II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
I бр.02- 145 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

    
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
30. и члана 115. Статута Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 
1/08, 20/09, 21/11 и 56/13) Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
25.03.2014. године, донела је  
 

 
З А К Љ У Ч А К 

 о покретању поступка за проверу 
испуњености уговорних обавеза и 

постојања услова за раскид Уговора о 
закупу, закљученог између Општине 

Зајечар и Привредног друштва 
“Еуросалон” Београд  

 
I  

 
 Покреће се поступак за проверу 
испуњености уговорних обавеза и 
постојања услова за раскид Уговора о 
закупу, бр. 464-63 од 18.09.1992. године и 
Анекса уговора о закупу IV/03 бр. 464-1 од 
27.06.2008. године, закључених између 
Општине Зајечар и Привредног друштва 
“Еуросалон” Београд. 
 

II 
 

 Налаже се Градској управи Града 
Зајечара-Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене 
послове и Градском јавном правобрани-
лаштву да провером установе  да ли су 
извршене уговорне обавезе, прибављене 
неопходне дозволе и да ли је објекат са 
тениским теренима, приведен намени, као 
и да ли су Уговор и Анекс уговора из тачке 
I овог Закључка, штетни за Град Зајечар.  

III 
 

 Уколико органи из тачке II овог 
Закључка, провером установе да постоје 
разлози за раскид Уговора и Анекса 
уговора из тачке I овог Закључка, 
покренуће се поступак за  њихов раскид 
пред надлежним судом. 
 

IV 
 
 Закључак се објављује у 
“Службеном листу Града Зајечара”. 
  
I бр.011-52 
У Зајечару, 25.03.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић, c.p. 

   
 
   На основу чл. 19. став 1. тачка 3. и 
чл. 26. став 1. тачка 1.  Закона о јавној 
својини (“Сл. гласник РС”, бр. 72/11 и 
88/13) и чл. 12 став 7. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара”, бр. 29/13 и 31/13), 
Градско веће града Зајечара, на седници 
одржаној дана 24.03.2014. године, донело 
је  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛО 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЈАВНОМ 
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

„КРАЉЕВИЦА“ ЗАЈЕЧАР 
  
I 
 

 ДАЈЕ СЕ на коришћење Јавном 
комуналном предузећу „Краљевица“ 
Зајечар у Зајечару (у даљем тексту: Јавно 
предузеће), чији је оснивач Град Зајечар, 
путничко возило комби СПРИНТЕР, које је 
у јавној својини града Зајечара, без 
накнаде. 
 Возило се даје на коришћење на 
одређено време од шест месеци. 
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II 
 

 Основни подаци о возилу су: 
1. Марка и тип: Мерцедес бенц Спринтер 

313 
2. Број шасије:WDB9036631R469450 
3. Година производње: 2003 
4. Запремина: 2148 ccm 
5. Снага. 95 Кw 
6. Број мотора: 61198150670692 
7. Боја: бела 01 
8. Категорија: Аутобус 

 
III 

  
 Јавно предузеће може користити 
наведено возило за превоз радника који 
ће обављати послове у Азилу за псе у 
насељу Прлита. 
 

IV 
 

 На основу овог Решења Закључиће 
се уговор о давању возила на коришћење 
између Града Зајечара и корисника 
возила, којим ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе. 

 
V 
 

 Решење објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
   
                   
III бр. 404-102 
У Зајечару,24.03.2014. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић,с.р. 
    
 
На основу члана 22. став 1. Закона о 
јавним набавкама ("Службени гласник 
РС", број 124/2012) и члана 12. став 4. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл.лист Града Зајечара,“ бр.29/134 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара на 
седници одржаној 13.03. 2014. године, 
донело је 
 
 

П Р А В И Л Н И К 
 О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ОРГАНИМА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
Овим Правилником ближе се 

уређује поступак јавне набавке унутар  
органа Града Зајечара, и то: начин 
планирања набавки (критеријуми, 
правила и начин одређивања предмета 
јавне набавке и процењене вредности, 
начин испитивања и истраживања 
тржишта), одговорност за планирање, 
циљеви поступка јавне набавке, начин 
извршавања обавеза из поступка, начин 
обезбеђивања конкуренције, спровођење 
и контрола јавних набавки, начин 
праћења извршења уговора о јавној 
набавци и др. 

На питања која нису посебно 
уређена овим Правилником, сходно се 
примењују одговарајуће одредбе  Закона 
о јавним набавкама ( у даљем тексту: 
Закон) и прописа донетих на основу 
Закона. 

 
Значење израза 

 
Члан 2. 

 
Поједини изрази употребљени у 

овом Правилнику имају следеће значење: 
1. Одговорно лице је градоначелник 

Града Зајечара 
2. Овлашћено лице је начелник Градске 

управе Града Зајечара 
3. Администратор је шеф службе за 

јавне набавке 
4. Израда аката у поступку је израда 

предлога акта, достављање предлога 
акта органу надлежном за доношење 
акта, 

5. Комисија је комисија за јавну набавку, 
6. Недозвољен захтев за заштиту 

права је захтев за заштиту права којим 
се оспоравају радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако 
су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово 
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подношење пре истека рока за 
подношење захтева из члана 149. став 
3. Закона, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока, као и 
захтев за заштиту права којим се 
оспоравају радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао 
знати приликом подношења претходног 
захтева у истом поступку јавне набавке 
- члан 149. ст. 10. и 11. Закона. 

                   
Овлашћења и одговорности у поступку 

јавне набавке 
 

Члан 3. 
 

Шеф службе за јавне набавке  
координира радом Комисије за јавне 
набавке (у даљем тексту:Комисија), пружа 
стручну помоћ Комисији у вези са 
спровођењем поступка и обавља друге 
активности у вези са спровођењем 
поступка јавне набавке. 

За законитост спровођења 
поступка јавне набавке, сачињавање 
предлога и доношење одлука, решења и 
других аката у поступку јавне набавке, 
одговорни су:  лице за јавне набавке (у 
даљем тексту: лице за ЈН) и Комисија. 

За предузимање радњи у поступку 
на начин и у роковима прописаним 
Законом, одговорно је лице које је 
овлашћено да спроводи, односно 
предузима конкретну радњу. У свакој 
радњи се води рачуна о Законом 
прописаним роковима. 

Акте у поступку јавне набавке 
израђује лице за ЈН, а Комисија сачињава 
конкурсну документацију, записник о 
отварању понуда и извештај о стручној 
оцени понуда. 

Критеријуме за доделу уговора и 
елементе критеријума, као и методологију 
за доделу пондера за сваки елемент 
критеријума, начин навођења, описивања 
и вредновања елемената критеријума у 
конкурсној документацији, утврђује 
Комисија, узимајући у обзир врсту, 
техничку сложеност, трајање, вредност 
јавне набавке и сл. 

Модел уговора сачињава Комисија, 
а уколико модел уговора који Комисија 
припрема као саставни део конкурсне 

документације захтева посебна стручна 
знања, Комисија може захтевати стручну 
помоћ организационих јединица или 
трећих лица. 

Прикупљање података, 
сачињавање и достављање извештаја о 
јавним набавкама Управи за јавне 
набавке и Државној ревизорској 
институцији врши лице за ЈН. Лице за ЈН 
извештаје доставља након потписивања 
од стране овлашћеног лица. 

За достављање Управи за јавне 
набавке доказа негативне референце за 
неиспуњавање обавеза у поступку јавне 
набавке, одговорно је лице за ЈН. 

 
Заштита података 

 
Члан 4. 

 
Лице за ЈН, чланови и заменици 

чланова Комисије, као и друга лица која 
дођу до података: 
- чувају као поверљиве све податке о 

понуђачима садржане у понуди које је 
као такве, у складу са Законом, 
понуђач означио у понуди, 

- дужни су да одбију давање 
информације која би значила повреду 
поверљивости података добијених у 
понуди, 

- чува као пословну тајну имена 
заинтересованих лица, понуђача и 
подносилаца пријава, као и податке о 
поднетим понудама, односно 
пријавама, до отварања понуда, 
односно пријава. 

 
 

Одређивање поверљивости 
 

Члан 5. 
 

Предлагач набавке, лице за ЈН или 
друга лица задужена за заштиту 
поверљивости података код наручиоца, 
Комисији достављају писано обавештење 
које од података, који се понуђачима 
стављају на располагање, укључујући и 
њихове подизвођаче, у конкурсној 
документацији определити као 
поверљиве и за које захтевати заштиту 
поверљивости података. 
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Лице за ЈН, за сваку конкретну 
набавку приликом достављања решења о 
именовању Комисије, члановима Комисије 
доставља и информацију о поверљивим 
подацима. 
Комисија: 
- опредељује да ли ће се преузимање 

конкурсне документације условити 
потписивањем изјаве или споразума о 
чувању поверљивих података, 

- обезбеђује чување поверљивих 
података из понуде. 

- Лице које је примило податке одређене 
као поверљиве дужно је да их чува и 
штити, без обзира на степен те 
поверљивости. 
 
Лице које дође до сазнања да је 

понуђач, односно подносилац пријаве 
покушао да сазна поверљиве 
информације, дужно је да о томе 
обавести лице за ЈН и Комисију. 

 
Комуникација у пословима јавних 

набавки 
 

Члан 6. 
 

Извршиоци на пословима јавних 
набавки међусобно, са заинтересованим 
лицима, понуђачима и добављачима, у 
вези са обављањем послова јавних 
набавки, комуницирају писаним путем, 
односно путем поште, електронске поште 
или факсом. 

Ако према околностима конкретног 
случаја није целисходно остварити 
комуникацију на начин одређен у ставу 1. 
овог члана, лице за ЈН, односно друга 
лица дужна су да сачине записник, 
белешку или на други начин евидентирају 
предузете радње. 

Учесници у комуникацији су дужни 
да обезбеде чување поверљивих и 
података о заинтересованим лицима, 
података о понудама и понуђачима до 
отварања понуда, да обезбеде 
евидентирање радњи предузетих у 
поступку и чување документације у складу 
са прописима којима се уређује област 
документарне грађе и архива. 

 
 

Члан 7. 
 

Лица која су у складу са актом о 
систематизацији и организацији послова 
задужена за пријем писмена су дужна да 
приликом пријема понуде, измене или 
допуне понуде, на коверти, односно кутији 
у којој се понуда налази обележи време 
пријема и да у деловодној документацији 
евидентира број и датум понуде према 
редоследу приспећа. 

Уколико лице из става 1. овог 
члана утврди неправилности приликом 
пријема понуде (нпр. понуда није 
означена као понуда па је отворена, 
достављена је отворена или оштећена 
коверта и сл.), дужан је да о томе сачини 
белешку и достави је лицу за ЈН, односно 
Комисији за јавну набавку . 

Примљене понуде чува  Служба за 
јавне набавке у затвореним ковертама до 
отварања понуда, када их предаје 
Комисији за јавну набавку. 

Електронска пошта се без 
одлагања доставља, ради завођења, у 
складу са канцеларијским пословањем. 

 
Члан 8. 

 
Акта у поступку јавне набавке 

потписује наручилац органа Града 
Зајечара, а парафира лице за ЈН, лице 
које је обрађивало предмет, изузев аката 
које потписује Комисија за јавну набавку. 

 
Члан 9. 

 
Обавеза сваког извршиоца 

учесника у поступку набавке је да 
прикупља и на прописани начин одлаже 
документацију која претходи радњама у 
поступку, да о предузетим радњама 
оставља писани траг (забелешка, 
записник и др.). 
 

II ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ 
Овлашћења у планирању набавки и 

одговорност за планирање 
 

Члан 10. 
 

Поступак планирања набавки 
спроводи Тим за планирање набавки. 
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Тим за планирање набавки чине 
лица која обављају послове јавних 
набавки, послове припреме, планирања и 
израде буџета/финансијских планова и то: 
начелник Одељења за финансије, шеф 
Службе буџета и шеф Службе за јавне 
набавке и друга лица по потреби. 

Рад тима координира начелник 
Одељења за финансије. 

Тим за планирање набавки, 
решењем, формира градоначелник Града 
Зајечара 

Сва лица која учествују у процесу 
планирања набавки или дају податке на 
основу којих се опредељује предмет 
набавке, одговорна су за сваку радњу 
приликом планирања.  

 
Поступак и рокови израде и доношења 

плана набавки 
 

Члан 11. 
 

Поступак планирања, припреме, 
израде и доношења годишњег плана 
набавки се спроводи истовремено са 
израдом и доношењем буџета/ 
инансијског плана и коригује се у складу 
са евентуалним ребалансом буџета и 
изменама предложаног финансијског 
плана. 

Активности у вези израде и 
доношења плана набавки се планирају 
тако да прате припрему и доношење 
буџета/финансијских планова. 

Тим за планирање набавки 
утврђује календар активности у поступку 
планирања набавки, дефинише конкретне 
рокове (датуме) за сваку од активности и 
овлашћења (одговорности) учесника у 
планирању и учесницима у планирању 
даје инструкције за планирање. 
 

Инструкције за планирање 
 

Члан 12. 
 

Инструкције за планирање се дају 
у писаној форми, са дефинисаним 
обрасцима, упитницима и табелама за 
прикупљање и достављање тражених 
података. 

 

Инструкције за планирање садрже 
методологију за утврђивање и 
исказивање потреба за предметима 
набавки, као и критеријуме и мерила који 
су од значаја за одређивање редоследа 
приоритета набавки, оцену оправданости 
исказаних потреба и процену вредности 
набавке. 

Инструкцијама се одређују полазни 
елементи за планирање потреба који се 
базирају на: подацима о извршеним 
набавкама, стању залиха и очекиваним 
променама у вршењу појединих 
пословних активности у складу са 
развојним циљевима, као и релевантни 
подаци у вези са пројекцијом 
макроекономских и других релевантних 
тржишних кретања у планској години. 

 
Критеријуми за планирање набавки 

 
Члан 13. 

 
Наручилац приликом планирања 

јавне набавке узима у обзир критеријуме 
из члана 4. Правилника о садржини акта 
којим се ближе уређује поступак јавне 
набавке унутар наручиоца ("Службени 
гласник РС", број 106/2013), као и следеће 
критеријуме: 
- одговарајући квалитет предмета 

набавке с обзиром на сврху, намену и 
вредност јавне набавке, 

- да ли је набавка исплатива с обзиром 
на евентуалне додатне трошкове, 

- обезбеђивање конкуренције и једнаког 
положаја потенцијалних понуђача, 

- обезбеђивање да предмет набавке не 
загађује, односно да минимално утиче 
на животну средину, односно да 
обезбеђује адекватно смањење 
потрошње енергије - енергетску 
ефикасност. 

 
Додатни критеријуми утврдиће се  с 

обзиром на специфичности предмета 
набавке. 
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Начин исказивања потреба, провера 
исказаних потреба и утврђивање 

стварних потреба за сваку појединачну 
набавку 

 
Члан 14. 

 
Организационе јединице наручи-

oца (у даљем тексту: предлагачи набавке) 
податке о потребним предметима набавке 
достављају, у писаном облику, Тиму за 
планирање набавки који је дужан да 
определи начин, место и рокове за 
доставу ових података од стране сваке 
поједине организационе јединице/сваког 
појединог извршиоца. 
Потребе за сваки поједини предмет се 
исказују по врсти, количини, квалитету, 
периодима рализације набавке и другим 
елементима од значаја за планирање 
набавке и са образложењем разлога и 
оправданости појединачне набавке. 

Провера исказаних потреба 
обухвата оцену сврсисходности набавке, 
да ли је предмет набавке потребан 
наручиоцу за обављање делатности, 
оцену да ли опредељене количине 
представљају реалне потребе наручиоца, 
оцену усклађености са плановима развоја, 
оцену да ли су правилно утврђени 
приоритети и усаглашене потребе са 
очекиваним приходима (финансијским 
средствима). 

Тим за планирање набавки је 
дужан да исказане потребе упореди са 
реалним потребама за обављање и 
унапређење делатности наручиоца, као и 
са врстом, количином и квалитетом 
предмета набављаних у претходном 
планском периоду. 

Стварне потребе за сваку 
појединачну набавку утврђује Тим за 
планирање набавки на основу 
достављених података и ако оцени да је 
целисходно у консултацији са 
предлагачем набавке. 

Тим за планирање обавештава 
предлагача набавке о свим уоченим 
неслагањима потреба са критеријумима 
за планирање набавки. 

 

У складу са обавештењем из става 
6. овог члана предлагач набавке врши 
неопходне исправке и утврђује стварну 
потребу за сваку појединачну набавку, о 
чему обавештава носиоца планирања. 

 
Правила и начин обликовања предмета 

набавке и одређивања техничких 
спецификација предмета набавке 

 
Члан 15. 

 
Предмет набавке се опредељује у 

зависности од врсте, намене и својства и 
обликује у скаладу са: начелима Закона, 
одредбама Закона које уређују предмет 
набавке и процењену вредност предмета 
набавке и Општим речником набавке, 
односно припадношћу истој категорији у 
оквиру Прилога 1 Закона, а према 
истоврсности (иста намена, својства и 
врста) предмета. 

Предмет набавке се опредељује 
тако да се уситњавањем предмета 
набавке не избегне примена појединих 
одредби Закона и не избегне поступак 
јавне набавке прописан Законом. 

У поступку планирања, Тим за 
планирање набавки, у сарадњи са 
предлагачима набавке, опредељује 
посебне истоврсне целине (партије) 
предмета набавке. 

Техничке спецификације и 
пројектну документацију одређује 
предлагач набавке, одговоран је за исте и 
дужан је да потпише и овери сваку 
страницу техничких спецификација. 

Техничке спецификације се 
утврђују тако да не дискриминишу 
понуђаче, односно да не фаворизују 
тачно одређеног понуђача. 

Тим за планирање набавки, у 
сарадњи са предлагачима набавке  
коначно одређује предмет набавке као 
саставни део плана набавке. 

Комисија може извршити измене 
техничких спецификација, уз претходно 
прибављену сагласност предлагача 
набавке. 
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Начин испитивања и истраживања 
тржишта предмета набавке 

 
Члан 16. 

 
Тим за планирање набавки, у 

сарадњи са предлагачима 
набавке,испитује и истражује тржиште 
предмета набавке и прикупља податке 
потребне за планирање. 

Испитивање и истраживање 
тржишта се врши за сваки предмет 
набавке. 

Испитивање и истраживање 
тржишта обухвата прикупљање података 
на терену (непосредно, телефоном, путем 
публикација, интернета, доступних база 
података и огласа потенцијалних 
понуђача, у сарадњи са одговарајућим 
стручним службама). 

Испитивање и истраживање 
тржишта прикупљају се подаци о: 
- степену развијености и законитостима 

тржишта, 
- потенцијалним понуђачима (ко су, 

колико их је, с којим потенцијалом 
располажу, шта нуде и под којим 
условима, конкурентност 
потенцијалних понуђача и сл.), 

- ценама и њиховом кретању на 
тржишту, 

- доступности предмета набавке, квали-
тету, обиму и периоду гаранције, 
условима сервисирања, 

- да ли на тржишту постоје предмети 
сличних карактеристика који би 
задовољили потребе наручиоца, 

- условима под којима потенцијални 
понуђачи конкретан предмет нуде на 
тржишту, а пре свега о цени, квалитету, 
важењу гаранције, одржавању и 
роковима испоруке, 

- да ли се потреба за датим предметом 
може задовољити на други начин 
(набавком другог предмета и сл.). 
 
Испитивање и истраживање тржишта 

обухвата и анализу исплативости 
одржавања постојеће опреме, поправке 
или ремонта исте у односу на куповину 
нове и трошкове које би имао у вези са 
њом и утврђивање трошкова животног 
циклуса предмета набавке, узимајући у 

обзир трошкове набавке, трошкове 
употребе  и одржавања, као и трошкове 
одлагања након употребе, да ли постоје 
ризици и трошкови за наручиоца ако не би 
спровео неку набавку. 

Испитивање и истраживање тржишта 
обухвата и анализу оправданости 
спровођења централизоване јавне 
набавке. 

Подаци добијени испитивањем и 
истраживањем тржишта морају бити 
валидни у време покретања поступка. 

О испитивању и истраживању тржишта 
се сачињава белешка,  која садржи 
податке о времену и начину испитивања и 
истраживања тржишта, предузетим 
радњама и добијеним подацима, донетим 
закључцима, стеченим сазнањима, 
начинима како привући понуђаче, о 
претходним, садашњим и будућим 
набавкама понуђача и др. 

Белешку о испитивању и истраживању 
тржишта сачињава и потписује лице које 
је спроводило испитивање тржишта. 
 
Коришћење резултата истраживања и 

анализе тржишта 
 

Члан 17. 
 

На основу резултата истраживања 
и анализе тржишта Тим за планирање у 
сарадњи са предлагачем набавке: 
- цени тренутне околности под којима 

може очекивати да се реализује 
набавка конкретног предмета набавке, 

- планира количина, својства, техничке 
спецификације премета набавке, 

- опредељује процењена вредност 
предмета набавке и врста поступка, 

- опредељује начин преговарања ако је 
саставни део поступка, 

- опредељује садржина конкурсне 
документације, да ли ће се израда 
конкурсне документације поверити 
трећем лицу и да ли је и ова услуга 
предмет јавне набавке, 

- опредељују додатни услови за учешће 
у поступку јавне набавке, 

- опредељује време потребно за 
реализацију набавке, најповољнија 
динамика реализације, приоритетне 
набавке и др. 
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Правила и начин одређивања 
процењене вредности набавке 

 
Члан 18. 

 
Процењена вредност набавке се 

утврђује након спроведеног испитивања и 
истраживања тржишта предмета јавне 
набавке, на начин прописан Законом. 

Тим за планирање набавки 
коначно одређује процењену вредност 
предмета набавке, а на основу података 
добијених од предлагача набавке и у току 
испитивања и истраживања тржишта, а у 
складу са расположивим средствима. 

Тим за планирање, након 
утврђивања списка свих предмета 
набавки, одређује укупну процењену 
вредност истоврсних предмета набавке 
на нивоу читавог наручиоца, одређује 
врсту поступка за сваки предмет набавке 
у складу са Законом, динамику 
спровођења поступка и начин реализације 
набавке и период плаћања. 

 
Испитивање оправданости 
резервисане јавне набавке 

 
Члан 19. 

 
Тим за планирање набавки је 

обавезан да у сарадњи са предлагачима 
набавке испита да ли је уговор о јавној 
набавци могуће доделити у поступку јавне 
набавке у којем могу учествовати само 
установе, организације, удружења или 
привредни субјекти за радно 
оспособљавање, професионалну 
рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом (резервисане јавне 
набавке) и да, ако има основа, предложи 
да се спроведе поступак резервисане 
јавне набавке. 

 
Испитивање оправданости 

спровођења централизоване јавне 
набавке 

 
Члан 20. 

 
Тим за планирање набавки, на 

основу резултата испитивања и 
истраживања тржишта и важећих прописа 

који уређују централизоване јавне 
набавке цени да ли је обавезно, 
оправдано и могуће набавку реализовати 
преко тела за централизоване набавке 
или заједно са другим наручиоцима и 
предлаже да ли ће се спроводити 
централизоване јавне набавке и даје 
образложење оправданости њиховог 
спровођења. 

 
Радње у вези са провером врсте 
поступка и примене одговарајућег 

поступка 
 

Члан 21. 
 

Тим за планирање набавки у 
сарадњи са предлагачима набавке 
опредељује врсту поступка јавне набавке 
у ком ће се доделити уговор. 

Врста поступка се опредељује 
према томе да ли сва заинтересована 
лица могу поднети понуду, да ли се 
поступак окончава закључењем оквирног 
споразума или доделом уговора, да ли је 
предмет јавне набавке могуће унапред 
планирати са становишта обима, 
количина и времена у ком ће бити 
потребан, да ли је предмет набавке 
нарочито сложен, да ли је предмет 
набавке дизајн у областима 
урбанистичког планирања, архитектуре, 
грађевинарства, инжењерства и 
информатике, колика је укупна процењена 
вредност предмета набавке на годишњем 
нивоу, да ли се у поступку примењују 
електронска средства и информациони 
систем. 

Врста поступка је условљена 
исказаним потребама за предметом 
набавке и стањем на тржишту. 

Избор врсте поступка се врши, 
имајући у виду: 
- циљеве набавки; 
- исказане потребе за добрима, 

услугама или радовима; 
- резултате испитивања и истраживања 

тржишта посебно у погледу стања 
конкуренције на тржишту и доступности 
добара, услуга и радова; 

- процењену вредност појединачне 
набавке; 

- сложеност предмета набавке. 
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Служба за контролу извршиће 
контролу исправности одређивања врсте 
поступка јавне набавке. 

 
Одређивање динамике покретања 

поступка набавке 
 

Члан 22. 
 

Тим за планирање набавки 
одређује оквирни рок: 
- за покретања поступка, 
- за закључење уговора и 
- за извршење уговора. 
 

На основу података предлагача 
набавке о периоду рализације набавке 
тим за планирање набавки 
одређује/планира динамику покретања и 
окончања поступка. 

Динамика покретања поступка и 
закључења уговора се одређује у складу 
са роковима које Закон прописује за 
спровођење појединих радњи у поступку 
јавне набавке и у складу са роковима за 
спровођење поступка по захтеву за 
заштиту права. 

Динамика извршења уговора се 
опредељује у складу са предметом 
набавке, са унапред опредељеним 
потребама предлагача набавке и у складу 
са објективним оклностима које 
условљавају време извршења уговора. 

Тим за планирање набавки прати 
динамику реализације плана набавки. 

 
Израда предлога плана набавки 

 
Члан 23. 

 
Израда предлога плана набавки је 

обавеза Тима за планирање набавки. 
Предлог плана набавки се израђује 

у прописаној форми, у складу са 
апликативним софтвером за израду плана 
набавки објављеним на интернет 
страници Управе за јавне набавке. 

Координатор и чланови тима за 
планирање набавки су одговорни: 

 
- за израду предлога плана набавки, 

 
 

- за садржину плана набавки, за дато 
образложење разлога и оправданости 
сваке појединачне набавке и начин на 
који је утврђена процењена вредност 
јавне набавке, 

- за проверу усаглашености плана 
набавки са буџетом Републике Србије, 
територијалне аутономије, локалне 
самоуправе или финансијским планом 
наручиоца и 

- за доставу предлога плана набавки 
органу надлежном за доношење плана. 

 
Доношење плана набавки и достава 
Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији 
 

Члан 24. 
 

План набавки, до 31. јануара за 
текућу годину, доноси градоначелник 
Града Зајечара. 

Координатор тима за планирање 
набавки, план набавки доставља 
предлагачу набавке. 

Координатор тима за планирање 
набавки, у електронској форми доставља 
Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији усвојени План 
набавки, најкасније у року од 10 дана од 
дана његовог доношења. 

 
Измена плана набавки 

 
Члан 25. 

 
Образложен предлог за измену 

плана набавки се доставља Тиму за 
планирање набавки. 

Предлог за измену плана набавки 
могу дати предлагачи набавке, чланови 
Тима за за планирање набавки и друга 
заинтересована лица. Обавеза предлага-
ча је да образложи разлоге за измену 
плана. 

Тим за планирање набавки цени 
основаност предлога за измену и предлог 
измене плана набавки доставља 
надлежном органу на усвајање. 

Обавеза тима за планирање је да 
обезбеди да све измене буду видљиве у 
односу на основни план и да све измене 
буду образложене. 
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Измене и допуне плана набавки 
усваја градоначелник Града Зајечара. 

Координатор тима за планирање 
набавки одлуку о измени плана набавки 
доставља предлагачу набавке. 

Координатор тима за планирање 
набавк, у електронској форми доставља 
Управи за јавне набавке и Државној 
ревизорској институцији усвојене измене 
плана, најкасније 10 дана по извршеној 
измени. 

 
Извршење плана набавки 

 
Члан 26. 

 

Предлагач набавке, тиму за 
планирање доставља податке које прати 
и евидентира о извршењу плана набавки 
и то: 
- податке о реализацији плана за 

поједине врсте поступка и поједине 
предмете набавке, 

- податке о измени првобитно планиране 
набавке, 

- разлог и оправданост измене 
првобитно планиране набавке, 

- податке о закљученом/им уговору/има 
по основу планиране набавке, 

- податке о добављачима, 
- анализу и препоруке за унапређење 

система планирања, 
- друге податке и напомене које су од 

значаја за процес извршења плана. 
- Тим за планирање, у склопу 

инструкција за планирање, даје 
упутство предлагачу набавке о начину 
и роковима за праћење и достављање 
података о извршењу плана набавки, 
за одређене предмете набавки. 

 
Извештај о извршењу плана набавки 

 
Члан 27. 

 
Тим за планирање, на основу 

достављених података о извршењу плана 
сачињава предлог извештаја о извршењу 
плана набавки за претходну годину, у 
складу са Законом и подзаконским актом. 

Предлог извештаја о извршењу 
плана Тим за планирање доставља 
предлагачима набавки, након чијих 
препорука врши неопходна усклађивања. 

Тим за планирање набавки до 31. 
марта текуће године сачињава извештај о 
извршењу плана набавки за претходну 
годину. 

Извештај о извршењу плана 
набавки потписује градоначелник Града 
Зајечара. 

Координатор тима за планирање 
набавки  доставља сачињени и потписани 
извештај у електронској форми Управи за 
јавне набавке и Државној ревизорској 
институцији, коришћењем електронског 
система за достављање извештаја 
(апликативни софтвер) Управе за јавне 
набавке. 

Тим за планирање извештај о 
извршењу плана набавки доставља свим 
организационим једницама и лицу за 
контролу. 

Обавеза тима за планирање је да 
планирање набавки унапређује из године 
у годину, на основу анализе набавки 
реализованих у претходној години и 
процене будућих обавеза, циљева и 
начина за њихову реализацију. 

 
III ЦИЉЕВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

Циљеви спровођења поступка јавне 
набавке 

 
Члан 28. 

 
Циљеви спровођења поступка 

јавне набавке су: 
- целисходна и оправдана јавна набавка 

(набавка предмета одговарајућег 
квалитета и количина ради 
задовољења стварних и реално 
процењених потреба), 

- економично и ефикасно трошење 
јавних средстава (прибављање 
предмета по најповољнијој цени 
адекватној вредности предмета, 
најповољнија цена за дати квалите - 
тзв. "вредност за новац"), 

- транспарентно трошење јавних 
средстава, 

- обезбеђивање конкуренције и једнак 
положај свих понуђача у поступку јавне 
набавке, 
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- заштита животне средине и обез-

беђивање енергетске ефикасности, 
- благовремено и ефикасно спровођење 

поступка јавне набавке (обезбеђивање 
несметаног одвијања процеса рада, 
благовремено и адекватно 
задовољавање потреба), 

- ефективност јавне набавке (однос 
између планираних и постигнутих 
ефеката набавки), 

 
IV СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ 
 

Услови за покретање поступка 
 

Члан 29. 
 

Прикупљање података о 
испуњености услова за доношење одлуке 
о покретању поступка је обавеза лица за 
ЈН. 

Податке из плана набавки 
доставља координатор тима за 
планирање лицу за ЈН, у року који је 
планом набавки опредељен као оквирни 
датум за покретање поступка набавке. 

Податке да су за набавку 
предвиђена средства, уз обавезу 
прецизирања класификације средстава у 
оквиру Контног плана за буџетски систем, 
лицу за ЈН, у року који је планом набавки 
опредељен као оквирни датум за 
покретање поступка набавке, доставља 
шеф службе буџета. 

Лице за ЈН писмено обавештава -
наручиоца о испуњености услова за 
покретање поступка. 

Ако се покреће преговарачки 
поступак без објављивања позива за 
подношење понуда или конкурентни 
дијалог лице за ЈН доставља 
образложење разлога за покретање и 
потребне доказе (мишљење Управе за 
јавне набавке и др.). 

Захтев за добијање мишљења о 
основаности примене преговарачког 
поступка и за добијање сагласности за 
конкурентни дијалог Управи за јавне 
набавке упућује лице за ЈН. 

Наручилац издаје писмени налог 
за покретање поступка јавне набавке, 
односно за израду предлога одлуке о 

покретању поступка и одлуке о 
образовању комисије. 

Писмени налог из става 7. овог 
члана садржи: лице коме се издаје налог, 
рок за доставу предлога одлуке о 
покретању поступка, списак чланова 
комисије са одређивањем  и њихових 
заменика. 
 

Одлука о покретању поступка 
 

Члан 30. 
 

Поступак јавне набавке започиње 
доношењем одлуке о покретању поступка. 
Израда предлога одлуке о покретању 
поступка је обавеза лица за ЈН. 

Лице за ЈН, цени испуњеност 
услова за покретање поступка и израђује 
предлог одлуке који парафира и 
доставља органу надлежном за 
доношење одлуке. 

Одредбе овог члана сходно се 
примењују и на израду предлога одлуке о 
спровођењу централизоване јавне 
набавке. 

Покретање поступка јавне набавке 
се евидентира и одлука о покретању 
поступка се заводи под редним бројем 
који се додељује у складу са прописима 
који уређују канцеларијско пословање 

Број под којим је 
евидентирана/заведена одлука о 
покретању поступка је број под којим се 
води конкретан поступак јавне набавке и 
под којим се заводе сви документи у том 
поступку. 
 

Одлука о образовању Комисије за 
јавну набавку 

 
Члан 31. 

 
Лице за ЈН, у складу са писмено 

достављеним списком чланова комисије и 
њихових заменика, израђује предлог 
одлуке о образовању комисије који 
парафира и доставља надлежном органу 
истовремено са предлогом одлуке о 
покретању поступка. 

Одлука о образовању комисије се 
евидентира и заводи под редним бројем 
који је у складу са прописима који уређују 
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канцеларијско пословање додељен 
одлуци о покретању поступка. 

У поступку јавне набавке мале 
вредности се образује комисија ако је 
укупна процењена вредност предмета 
набавке на годишњем нивоу већа од 
400.000,00  динара  

Чланови комисије именују се из 
реда запослених у служби набавке и 
корисника набавке, а могу бити 
именовани и чланови из других 
организационих јединица уколико за то 
постоји објективна потреба, као и лице 
које није запослено код наручица, а има 
одговарајуће стручно образовање из 
области из које је предмет јавне набавке. 

За сваког члана комисије именује 
се његов заменик. 

Одлуком о образовању комисије се 
може определити који члан комисије је 
одговоран за преглед и оцену ког дела 
понуде (нпр. оцена достављених доказа 
за обавезне услове за учешће, оцена 
техничких спецификација и документације 
и достављених узорака и сл.). 

Чланови комисије су обавезни да 
потпишу изјаву којом потврђују да у 
предметној јавној набавци нису у сукобу 
интереса. 

Обавезе комисије, односно 
чланова комисије и заменика чланова 
комисије обухватају радње у поступку 
јавне набавке од дана доставе решења о 
образовању комисије члановима и 
заменицима чланова комисије, до 
састављања писаног извештаја о стручној 
оцени понуда и извештавања понуђача из 
члана 111. Закона, као и радње из 
надлежности наручиоца у поступку 
испитивања захтева за заштиту права. 

 
Пружање стручне помоћи комисији, 
односно лицу које спроводи поступак 

јавне набавке 
 

Члан 32. 
 

Ако је комисији, односно лицу које 
спроводи поступак потребна стручна 
помоћ, комисија се писаним путем обраћа 
организационој јединици/извршиоцу са 
захтевом у ком прецизира налог и рок и 
начин пружања помоћи. 

Све организационе јединице 
/извршиоци дужне су да у оквиру своје 
надлежности пруже стручну помоћ 
комисији, да писаним путем одговоре на 
захтев комисије, у року који одређује 
комисија, а у складу са прописаним 
роковима за поступање. 

Ако организациона јединица не 
одговори комисији или не одговори у року, 
комисија обавештава градоначелника 
Града Зајечара, који ће предузети све 
потребне мере предвиђене позитивним 
прописима за непоштовање радних 
обавеза. 

 
Оглашавање јавне набавке 

 
Члан 33. 

 
Текст огласа о јавној набавци 

припрема и израђује Комисија и доставља 
га лицу за ЈН  ради објављивања. 

Лице за ЈН објављује оглас о јавној 
набавци на Порталу јавних набавки и на 
интернет страници наручиоца (у 
зависности од организације послова, 
обавеза објављивања може бити 
поверена и другом лицу, администратору, 
као и комисији). 

 
Израда конкурсне документације 

 
Члан 34. 

 
Припрема и израда конкурсне 

документације је обавеза комисије. 
Комисија цени да ли ће се израда 

конкурсне документације поверити трећем 
лицу (ако се ради о предмету набавке који 
захтева посебна стручна знања и 
ангажовање лица одређене специјал-
ности) и даје образложен предлог 
наручиоцу 

Лице за ЈН или комисија израђује 
предлог одлуке из става 2. овог члана који 
доставља органу надлежном за 
доношење одлуке. 

Техничке спецификације које се 
наводе у конкурсној документацији 
израђује лице из члана 15. став 4. овог 
Правилника. 
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Комисија одређује да ли је и који 
део конкурсне документације поверљив, и 
одређује на који начин и под којим 
условима заинтересована лица могу 
преузети поверљиве делове конкурсне 
документације. 

Припрема и израда конкурсне 
документације је обавеза лица за ЈН, ако 
поступак јавне набавке мале вредности 
спроводи лице за ЈН. 

 
Одређивање критеријума за доделу 

уговора 
 

Члан 35. 
 

Комисија или предлагач јавне 
набавке одређује критеријуме за доделу 
уговора и елементе критеријума, као и 
методологију за доделу пондера за сваки 
елемент критеријума, а у складу са 
предметом набавке, процењеном 
вредности, тржишним условима и сл. 

 
Додатни услови за учешће у поступку 

јавне набавке 
 

Члан 36. 
 

Комисија одређује додатне услове 
за учешће у поступку јавне набавке у 
складу са резултатима истраживања и 
анализе тржишта. 

Финансијски, пословни, технички и 
кадровски капацитет и други додатни 
услови се опредељују у складу са 
потребама наручиоца и у складу са 
својствима предмета набавке. 

 
Објављивање позива за подношење 
понуда и конкурсне документације 

 
Члан 37. 

 
Лице за ЈН  објављује позив за 

подношење понуда и конкурсну 
документацију на Порталу јавних набавки 
и на интернет страници www.zajecar.info . 

 
 

Измене и допуне конкурсне 
документације, додатне информације 

или појашњења 
 

Члан 38. 
 

Комисија поступа по захтевима за 
измену конкурсне документације и цени 
постојање разлога за измену, даје 
додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде и сачињава 
одговор заинтересованом лицу, у писаном 
облику, који објављује и на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет 
страници. 

Лице за ЈН  доставља 
заинтересованим лицима одговоре 
комисије и на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници објављује 
измене и допуне конкурсне 
документације, обавештење о продужењу 
рока за подношење понуда и одговоре 
Комисије за јавне набавке дате 
заинтересованим лицима. 

 
Отварање понуда 

 
Члан 39. 

 
Понуде отвара Комисија. 
Отварању понуда присуствују сви 

чланови Комисије или њихови заменици. 
Записник о отварању понуда 

понуђачима који нису учествовали у 
поступку отварања понуда доставља 
Служба за јавне набавке. 

Комисија на дан отварања понуда 
утврђује упоредиву тржишну цену или 
тржишну цену предмета набавке, ако је то 
од значаја за конкретну набавку, а у циљу 
утврђивања упоредивости понуђене цене 
са тржишном ценом. 

 
Додела уговора 

 
Члан 40. 

 
Предлог одлуке о додели уговора, 

предлог одлуке о закључењу оквирног 
споразума, предлог одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, предлог одлуке о 
признавању квалификације, предлог 
одлуке о одбијању понуде, предлог 
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одлуке о трошковима припремања понуде 
из члана 88. став 3. Закона, у складу са 
Извештајем о стручној оцени понуда, 
припрема Комисија . 

Предлог одлуке из става 1. овог 
члана увек садржи образложење 

Предлог одлуке из става 1. овог 
члана, са парафом чланова Комисије  и 
лица за ЈН,Комисија доставља  
наручиоцу. 

Ако лице за ЈН није члан комисије, 
парафиран предлог одлуке из става 1. 
овог члана комисија доставља лицу за ЈН 
које га парафира и доставља наручиоцу 

Лице за ЈН потписану одлуку из 
става 1. овог члана непосредно, преко 
службе за експедицију поште, 
електронском поштом или факсом, 
доставља понуђачима у року од три дана 
од дана доношења. Ако се одлука 
доставља путем поште служба за 
експедицију је шаље препоручено са 
повратницом. Одлука се заводи под 
бројем поступка у ком је донета са 
датумом доношења. 

О послатој одлуци лице за ЈН 
прибавља потврду пријема одлуке од 
стране понуђача (потпис понуђача на 
белешци о непосредном уручењу или на 
повратници, потврда понуђача да је 
примио одлуку која је послата 
електронском поштом или факсом). 

 
Обустава поступка 

 
Члан 41. 

 
Комисија припрема текст 

обавештења о обустави поступка јавне 
набавке и текст обавештења са парафом 
чланова Комисије, доставља лицу за ЈН  
ради објављивања на Порталу јавних 
набавки и на интернет страници 
наручиоца. 

 
Увид у документацију 

 
Члан 42. 

 
Увид у документацију и копирање 

документације понуђачима обезбеђује 
лице за ЈН и Комисија.  

 

Увид у документацију се обавља у 
канцеларијама Службе за јавне набавке у 
присуству лица за ЈН и чланова Комисије. 
Копирање документације из поступка, о 
трошку подносиоца захтева, обавља 
Служба за јавне набавке. 
 

Извештавање понуђача 
 

Члан 43. 
 

Састанак са понуђачем, у складу 
са чланом 111. Закона, заказује лице за 
ЈН. 

Лице за ЈН контролише да ли је у 
поступцима чија је процењена вредност 
већа од 250.000.000 динара за добра и 
услуге и 500.000.000 динара за радове, 
организовано извештавање понуђача и 
указује Комисији на ову обавезу. 

Записник о извештавању понуђача 
и разговору са понуђачима води члан 
Комисије или лице за ЈН. 

Чланови Комисије обезбеђују 
заштиту података током извештавања 
понуђача. 

 
Закључивање уговора о јавној набавци 

 
Члан 44. 

 
Предлог уговора који је додељен у 

поступку јавне набавке лице за јавне 
набавке прегледа и парафира и доставља 
на преглед и парафирање Комисији за 
јавне набавке. 

Након поступка из става 1. овог 
члана, парафиран уговор, у броју 
примерака који је уговорен, доставља се 
наручиоцу на потпис. 

Потписан уговор лице за ЈН 
доставља понуђачу на потпис. 

Закључен уговор лице за ЈН 
доставља служби буџета, градском јавном 
правобраниоцу и служби која је поднела 
захтев за набавку. 

Лице за ЈН цени да ли има основа 
да наручилац закључи уговор са првим 
следећим најповољнијим понуђачем. 

Примерак закљученог уговора је 
саставни део документације о спрове-
деном поступку јавне набавке и архивира 
се заједно са овом документацијом. 
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V ПОСТУПАК ЗАШТИТЕ ПРАВА У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

Претходно испитивање захтева за 
заштиту права 

 
Члан 45. 

 

Лице за ЈН цени да ли је захтев за 
заштиту права (у даљем тексту: захтев) 
уредан, благовремен, дозвољен и поднет 
од лица које има активну легитимацију и 
обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење 
о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки. 

На предлог предлагача/корисника 
набавке, који мора бити образложен, лице 
за ЈН цени да ли би, због поднетог 
захтева, задржавање активности наручи-
оца у поступку јавне набавке, односно у 
извршењу уговора о јавној набавци 
проузроковало велике тешкоће у раду или 
пословању наручиоца које су несраз-
мерне вредности јавне набавке, односно 
значајно угрозило интерес Републике 
Србије и сачињава образложен предлог, 
који са комплетном документацијом 
доставља Републичкој комисији, ради 
доношења одлуке да се може извршити 
уговор о јавној набавци пре доношења 
одлуке о поднетом захтеву. 

Ако је поднети захтев неуредан (не 
садржи све податке из члана 151. став 1. 
Закона), лице за ЈН без одлагања, упућује 
подносиоцу захтева допис са налогом да 
допуни захтев. Налог садржи опредељене 
недостатке захтева и начин на који се 
могу отклонити. 

Предлог закључка којим се 
одбацује захтев као неблаговремен, 
недозвољен или поднет од лица које нема 
активну легитимацију сачињава лице за 
ЈН и парафиран доставља Комисији. 

 
Поступање после претходног 

испитивања захтева за заштиту права 
 

Члан 46. 
 

Лице за ЈН захтев који је 
благовремен, дозвољен и поднет од 
активно легитимисаног лица доставља 
Комисији која цени основаност захтева. 

Предлог решења (са 
образложењем) којим усваја захтев 
припрема Комисија. 

Предлог решења из става 1. овог 
члана, са парафом чланова Комисије и 
лица за ЈН, Комисија доставља 
наручиоцу. 

Ако лице за ЈН није члан Комисије, 
парафиран предлог решења из става 1. 
овог члана Комисија доставља лицу за ЈН 
које га парафира и доставља наручиоцу. 

Лице за ЈН потписано решење 
доставља подносиоцу захтева, понуђа-
чима и Републичкој комисији. О послатој 
одлуци лице за ЈН прибавља потврду 
пријема. 

Ако не усваја захтев Комисија 
припрема одговор на захтев који се са 
комплетном документацијом из поступка 
јавне набавке упућује Републичкој 
комисији ради одлучивања о захтеву. 

Лице за ЈН одговор на захтев са 
комплетном документацијом из поступка 
јавне набавке, прослеђује Републичкој 
комисији и обавештава подносиоца 
захтева. 

Предлог закључка о обустави пос-
тупка заштите права сачињава Комисија и 
парафиран доставља наручиоцу. 
 

VI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
Начин обезбеђивања конкуренције 

 
Члан 47. 

 
У поступку набавке омогућава се 

што је могуће већа конкуренција и то је 
обавеза лица овлашћених за спровођење 
радњи у поступку и то пре свега у фази 
планирања, при обликовању предмета 
набавке, одређивању услова за учешће у 
поступку, одређивању техничких 
спецификација, одређивању критеријума 
за доделу уговора. 

Конкуренција се обезбеђује како у 
набавкама које се реализују у поступку 
јавне набавке, тако и у набавкама на које 
се Закон не примењује. 

Конкуренција се обезбеђује: 
- тако што се увек када је то могуће 

позива више лица да учествују у 
поступку, а посебно у преговарачком 
поступку без објављивања позива за 
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подношење понуда, поступку јавне 
набавке мале вредности, као и у 
поступцима на које се Закон не 
примењује, 

- тако што се одређују услови за учешће 
у поступку, техничке спецификације и 
критеријуме за доделу уговора на 
начин који обезбеђује учешће што 
већег броја понуђача и подносиоца 
пријава и који не ствара 
дискриминацију међу понуђачима. 
Лице за ЈН обезбеђује оправдану 

употребу преговарачког поступка. У 
преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда позив се 
упућује, увек ако је то могуће, на адресе 
најмање три лица која обављају делатност 
која је предмет јавне набавке и која су 
према сазнањима наручиоца способна да 
изврше набавку, а када год је могуће и на 
адресе већег броја лица. 

Доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке 
учинио повреду конкуренције, који је 
основ за одбијање понуде (негативне 
референце), се евидентира  и чува у 
Служби за јавне набавке. 
 

Дужност пријављивања повреде 
конкуренције 

 
Члан 48. 

 
У случају постојања основане 

сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, организацију надлежну за 
заштиту конкуренције обавештава 
одговорно лице наручиоца, а на предлог 
лица за ЈН. 

Лице које је дошло до сазнања о 
постојању основане сумње у истинитост 
изјаве о независној понуди о томе одмах 
обавештава лице за ЈН и доставља све 
расположиве информације и доказе. 

Свако заинтересовано лице, 
односно лице запослено или на други 
начин радно ангажовано код 
заинтересованог лица дужно је да 
обавести организацију надлежну за 
заштиту конкуренције, уколико има било 
који податак о повреди конкуренције у 
поступку јавне набавке. 

 

VII ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Евиденција о јавним набавкама 

 
Члан 49. 

 
Лице за ЈН : 

- евидентира све радње и акте током 
планирања, спровођења поступка и 
извршења јавне набавке, 

- води евиденцију свих закључених 
уговора о јавним набавкама и 
евиденцију добављача. 

 
Евидентирају се подаци о: 
 

- предмету јавне набавке; 
- поступцима јавне набавке; 
- спроведеним поступцима набавке на 

које није примењивао одредбе Закона; 
- спроведеним преговарачким поступ-

цима без објављивања позива за 
подношење понуда; 

- трошковима припремања понуда у 
поступцима јавне набавке; 

- спроведеним електронским набавкама; 
- централизованим јавним набавкама; 
- резервисаним набавкама; 
- закљученим уговорима о јавној 

набавци; 
- закљученим оквирним споразумима; 
- јединичним ценама добара, услуга и 

најзаступљенијих радова; 
- критеријуму за доделу уговора; 
- броју поднетих понуда у поступцима 

јавних набавки; 
- понуђачима у поступцима јавних 

набавки; 
- измењеним уговорима о јавној 

набавци; 
- обустављеним поступцима јавне 

набавке; 
- поступцима у којима је поднет захтев 

за заштиту права и поништеним 
поступцима; 

- извршењу уговора о јавној набавци; 
- добављачима, у писаној и/или 

електронској форми; 
- квалитету набављеног предмета 

набавке; 
- стању залиха; 
- негативним референцама; 
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- као и други подаци и информације који 

су од значаја за спроведене поступке и 
закључене уговоре о јавним 
набавкама. 

- Евиденције се воде у писаној форми. 
 

Чување документације 
 

Члан 50. 
 

Лице за јавне набавке сву 
документацију везану за јавне набавке 
доставља служби архиве која ову 
документацију чува у складу са 
прописима који уређују област 
документарне грађе и архива, најмање 
десет година од истека уговореног рока за 
извршење појединачног уговора о јавној 
набавци, односно пет година од 
доношења одлуке о обустави поступка. 

Лице за јавне набавке опредељује 
календарски период до ког се 
документација чува. 

 
Извештаји о јавним набавкама 

 
Члан 51. 

 
Извештај о јавним набавкама 

потписује градоначелник града Зајечара. 
За благовремену доставу тромесечних 
извештаја Управи за јавне набавке 
одговорно је лице за ЈН. 

На захтев Управе за јавне набавке, 
извештај са додатним подацима, о сваком 
појединачном уговору о јавној набавци 
или поступку јавне набавке сачињава, у 
сарадњи са службама/лицима који 
подацима располажу, и доставља Управи 
за јавне набавке лице за ЈН. 

 
VIII ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 
 

Праћење извршења уговора о јавној 
набавци 

 
Члан 52. 

 
Надлежни за извршење и праћење 

извршења уговора су ликвидатор у 
служби за јавне набавке и  ликвидатор 
директног корисника у служби буџета. 

Комуникација у току извршења уговора 
 

Члан 53. 
 

Комуникација између уговорних 
страна одвија се искључиво писаним 
путем, односно путем поште, електронске 
поште или факсом. 

Комуникацију са добављачем врши 
служба за јавне набавке. 

Служба за јавне набавке одмах по 
закључењу уговора о јавној набавци 
обавештава другу уговорну страну о 
контакт подацима лица које је овлашћено 
да врши комуникацију у вези са праћењем 
извршења уговора. 

 
Критеријуми, правила и начин провере 
квантитета и квалитета испоручених 

добара, пружених услуга или 
изведених радова 

 
Члан 54. 

 
Служба за јавне набавке врши 

квантитативни и квалитативни пријем 
предмета уговора и проверава: 
- да ли количина испоручених добара, 

пружених услуга или изведених радова 
одговара уговореном, 

- да ли врста и квалитет испоручених 
добара, пружених услуга или 
изведених радова одговарају 
уговореним, односно да ли су у свему у 
складу са захтеваним техничким 
спецификацијама и понудом, 

- служба за јавне набавке може од 
предлагача надавке да тражи додатна 
појашњења у вези извршења набавке 

- О пријему предмета набавке сачињава 
се записник у који се уносе и подаци о 
томе да ли је добављач уговорену 
обавезу испунио на уговорени начин у 
погледу количине, квалитета, рокова 
испуњења обавезе. 
Записник потписују извршилац из става 

1. овог члана и овлашћени представник 
добављача, сачињава се у два истоветна 
примерка, од чега по један примерак 
задржава свака уговорна страна. 

Надзор над извођењем радова врши се 
у складу са прописима који уређују област 
предмета набавке. 
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Правила поступања у случају 
рекламација у вези са извршењем 

уговора 
 

Члан 55. 
 

Ако добављач не извршава 
уговорену обавезу на уговорени начин 
лице задужено за праћење извршења 
уговора упућује писану рекламацију 
добављачу, указује на уочене пропусте, 
односно у чему испорука није у складу са 
уговором и предузима друге мере у циљу 
уредног извршења уговора и о томе 
писаним путем обавештава лице за ЈН 
као и службе надлежне за реализацију 
средстава финансијског обезбеђења 
и/или раскид уговора. 

У случају рекламација поступа се у 
складу са уговором и прописима којима се 
уређују облигациони односи и област 
предмета набавке. 

 
Члан 56. 

 
Лице за ЈН, у случају неуредног 

извршавања уговора доставља Управи за 
јавне набавке доказе негативне 
референце. 

 
Члан 57. 

 
Лице задужено за праћење 

извршења уговора податке о извршењу 
уговора потребне за састављање 
тромесечног извештаја о јавним 
набавкама, благовремено доставља лицу 
задуженом за вођење евиденција о 
јавним набавкама. 

 
Правила пријема и оверавања рачуна и 

других докумената за плаћање 
 

Члан 58. 
 

Правила пријема и оверавања 
рачуна и других докумената за плаћање, 
као и правила поступка реализације 
уговорених средстава финансијског 
обезбеђења прописани су Правилником о 
увођењу процедуре за плаћање рачуна у 
Градској управи Града Зајечара. 

 

Правила стављања добара на 
располагање корисницима унутар 

наручиоца 
 

Члан 59. 
 

Добра се крајњим корисницима 
стављају на располагање на основу 
документа - требовање, који 
организационој јединици у чијем је 
делокругу магацинско пословање 
достављају руководиоци организационих 
јединица. 

Добра се додељују на коришћење 
на основу личног задужења запосленог 
средствима која само он користи. 

Добра која су додељена на 
коришћење организационој јединици за 
обављање послова из њеног делокруга а 
нису погодна за лично задужење, 
евидентирају се по припадности 
организационој јединици, на основу 
задужења руководиоца организационе 
јединице. 

 
Измена уговора 

 
Члан 60. 

 
Лице задужено за праћење 

извршења уговора, образложен захтев за 
измену уговора доставља лицу за ЈН. 

Предлог одлуке о измени уговора и 
предлог анекса уговора израђује лице за 
ЈН и доставља наручиоцу 

Анекс уговора се доставља 
подносиоцу захтева за измену уговора. 

Одлука о измени уговора се 
доставља лицу за ЈН које је објављује на 
Порталу јавних набавки и доставља 
извештај Управи за јавне набавке и 
Државној ревизорској институцији,. 

Изваштај Управи за јавне набавке 
и Државној ревизорској институцији, на 
основу података достављених од лица 
задуженог за праћење извршења уговора, 
израђује лице за ЈН. 

Лице за ЈН евидентира податке 
потребне за састављање тромесечног 
извештаја о јавним набавкама. 
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IX НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 

Члан 61. 
 

Лице за ЈН прикупља и обрађује доказе 
на основу којих се понуђачу могу 
доделити негативне референце. Докази 
се прикупљају у току поступка јавне 
набавке, захтева за заштиту права и 
извршења уговора. 

Лице за ЈН одмах и без одлагања 
Управи за јавне набавке доставља доказ 
негативне референце. 
 
 

X КОНТРОЛА ЈАВНИХ НАБАВКИ 
 

Члан 62. 
 

Наручилац (органи града 
Зајечара), у условима јавне набавке на 
годишњем нивоу која износи преко 
милијарду динара, организује посебну 
службу која је дужна да самостално и 
независно спроведе контролу јавне 
набавке, односно све фазе и поступке 
јавне набавке. Лица која раде у посебно 
организованој служби директно су везана 
са систематизацијом послова и задатака 
код наручиоца  (органи града Зајечара) и 
одговорна су за тачност и реалност датог 
извештаја о извршеној контроли јавне 
набавке. 

Наручилац (органи града Зајечара) 
је дужан да изврши измену свог акта о 
унутрашњој организацији и акта о 
систематизацији послова и да исте 
усагласи са овим актом. У оквиру посебне 
службе за контролу јавне набавке 
опредељује број извршилаца који ће 
обављати контролу јавне набавке 
односно свих предузетих активности 
везаних за спровођење поступка јавне 
набавке. 

 
XI ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 
Члан 63. 

 
Овај Правилник ступа на снагу 

осмог дана од дана објављивања  у 
„Службеном листу Града Зајечара“ 
 

  III бр.110-2/14 
  У Зајечару,13.03.2014.године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић,с.р.  

   
 
 На основу члана 12. став 8. Одлуке 
о Градском већу Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“,  бр. 
29/13 и 31/13) Градско веће Града 
Зајечара, на седници одржаној 25.03. 
2014. године, донело је  
 
                                

З А К Љ У Ч А К 
 о привременом измештању Зелене 

пијаце у Зајечару 
 

 Зелена пијаца у Зајечару 
привремено се измешта на другу локацију, 
у део улице Курсулине, од раскрснице са 
улицом Пана Ђукића до раскрснице са 
улицом Драгослава Срејовића, почев од 
26.03.2014. године, па до завршетка 
радова на санацији објекта Јавне гараже 
(Зелена пијаца). 
 
 О реализацији Закључка стараће 
се ЈКП “Краљевица” Зајечар. 
 
 Закључак објавити у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 По налогу вршиоца стручног 
надзора, а на основу налаза вештака 
грађевинске струке, неопходно је 
извршити радове на санацији објекта 
Јавне гараже (Зелена пијаца). Из тих 
разлога, до завршетка радова на 
санацији, потребно је привремено 
изместити Зелену пијацу на другу 
локацију. 
 Градско веће Града Зајечара 
сматра да треба привремено изместити 
Зелену пијацу у део улице  Курсулине, од 
раскрснице са улицом Пана Ђукића до 
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раскрснице са улицом Драгослава 
Срејовића, а до завршетка радова на 
санацији објекта Јавне гараже (Зелена 
пијаца). 
 Имајући у виду препоруку Савета 
за безбедност саобраћаја Града Зајечара, 
да се у овом делу Курсулине улице може 
привремено обуставити саобраћај, 
Градско веће Града Зајечара, донело је 
закључак као у диспозитиву. 
  
 Овај Закључак доставити ЈКП 
“Краљевица” Зајечар и архиви. 
 
III бр. 02 - 152 
У Зајечару, 25.03. 2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 
 На основу члана 59. Статута Града 
Зајечара (“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 
1/08, 20/09, 21/11 и 56/13) и члана 2. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.29/13 и 
31/13), Градско веће Града Зајечара на 
седници одржаној  21.03. 2014. године, 
донело је  
 

З А К  Љ У Ч А К 
о давању сагласности за изградњу 

новог Дома здравља  
у Зајечару  

 
 Градско веће града Зајечара 
сагласно је да се у Граду Зајечару, на 
територији V Месне заједнице  
“Котлујевац” изгради нови Дом здравља.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 V Месне заједнице  “Котлујевац” у 
Зајечару, обратила се Градском већу 
Града Зајечара дописом, број 46 од 
20.03.2014.године, у коме је наведено да 
је на Савету ове Месне заједнице донета 
одлука да се покрене поступак 
прикупљања и израде пројектне и остале 
документације за изградњу новог Дома 
здравља у Котлујевцу. 

 Имајући у виду да је иницијатива 
за изградњу новог Дома здравља 
оправдана, јер ће се његовом изградњом 
омогућити квалитетније и ефикасније 
пружање здравствених услуга грађанима 
Града Зајечара, Градско веће града 
Зајечара је донело закључак као у 
диспозитиву.  
 
    Закључак доставити V Месној 
заједници  “Котлујевац” у Зајечару, архиви 
и објавити у “Службеном листу града 
Зајечара”. 
 
 III број 02-121 
У Зајечару, 21.03. 2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић,с.р. 

   
 

На основу тачке 3. Решења о 
образовању Комисије за спровођење 
продаје возила Градске управе Зајечар 
поступком јавног надметања (лицитације) 
IV број 02-331-3 од 20.03.2014. године, 
Комисија за спровођење продаје возила 
Градске управе Зајечар поступком јавног 
надметања (лицитације) на седници 
одржаној 26.03.2014. године донела је 
одлуку да објави 

 
ОГЛАС 

ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ 
УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА 
(ЛИЦИТАЦИЈЕ) 

 
I 

Предмет јавног надметања (лицитације) 
су следећа возила марке и типа: 
• Застава Корал 1.1 годиште 2003 број 

шасије VX1145А0001081549 чија 
почетна цена износи 30.098,00 динара. 

• Шевролет Калос 8V годиште 2005 број 
шасије KLSF48A15B441049 чија 
почетна цена износи 93.765,00 динара. 

• Застава Корал 1.1 годиште 2003 број 
шасије VX1145A0001080845 чија 
почетна цена износи 23.152,00 динара. 
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• Застава 101 Скала 55 годиште 2007 

број шасије vx1128a0001111252  чија 
почетна цена износи 45.146,00 динара. 

• Опел Астра Класик II годиште 2005 
број шасије W0L0TGF696G002999 чија 
почетна цена износи 109.972,00 
динара. 

 
II 

Пријаве за учешће на јавном 
надметању (лицитацији) подносе се 
Градско услужном  информативном 
центру Градске управе  са доказом о 
уплати депозита у износу од 10% од 
почетне цене возила за које се врши јавно 
надметање (лицитација), уплату извршити 
на Депозитни рачун града Зајечара бр. 
840-602804-87 до 10.04.2014 године до 
09,00 часова. 

Пријаве за учешће на јавном 
надметању (лицитацији) подносе се 
искључиво у затвореним ковертама са 
назнаком не отварати. 

Образац пријаве за учешће на 
јавном надметању (лицитацији) може се 
преузети у Служби за јавне набавке 
Градске управе Града Зајечара. 

 
 
 
 
 

III 

Разгледање возила одржаће се 
08.04.2014. године у просторијама бивше 
Тимочанке у периоду од 11,00 до 13,00 
часова. 

IV 

Јавно надметање (лицитација) 
биће одржано 10.04.2014. године са 
почетком у 09,30 часова у малој сали 
Градске управе Града Зајечара. 

 
V 

Право учешћа на јавном 
надметању (лицитацији) имају сва 
физичка и правна лица. 

Лицитациони круг износи 5% од 
почетне вредности возила. 

 
VI 

Све ближе информације могу се 
добити на телефон 019/444-625 или 
064/85-10-324,  контакт особа  Саша 
Петровић. 

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Саша Петровић, с.р.  
 
 

. 
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