
 
   На основу чл. 20. став 1. тачка 5.  
Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
гласник РС”,бр. 129/07), члана 2. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл.гласник 
РС”, бр.88/2011) и члана 39. став 1. тачка 
7. Статута Града Зајечара (“Сл.лист Града 
Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 
и 22/14), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној дана 04.09.2014. 
године, донела је  
 

 О Д Л У К У  
о изменама  и допунама Одлуке 

o комуналном уређењу  на територији 
Града Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналном уређењу 
на територији града Зајечара („Сл.лист 
Града Зајечара“, бр. 15/14, 22/14-
др.одлука и 38/14), у члану 49. иза става 
1. додају се  став 2.  и 3. који гласe: 
 “Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене посло-
ве доноси решење о утврђеном броју 
стубова и самостојећих ормана са опре-
мом за комуналне инсталације  који ће 
бити постављени на јавним површинама, 
на основу грађевинске дозволе или 
одобрења, као  и о броју већ постављених  
стубова и самостојећих ормана, према 
налазу овлашћеног инспектора Градске 
управе Града Зајечара. 
 Жалба на решење из става 2. овог 
члана не задржава извршење решења.” 
 Досадашњи став 2. истог члана, 
који постаје став 4. мења се и гласи: 
 “ Корисник јавне површине из става 
1. овог члана, плаћа локалну комуналну 
таксу у висини и на начин утврђен 
Одлуком о локалним комуналним 
таксама, према решењу које доноси, по 
службеној дужности, Одељење за 
локалну пореску администрацију.” 
 Досадашњи став 3. истог члана 
брише се. 

Члан 2. 
 

  Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
I брoj: 011 - 126 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

   
 
 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09,21/11,56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1. Одлуке о начину 
обележавањa Дана града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина града  Зајечара, на седници 
одржаној 04.09.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ 

ГРАЂАНИНА ЗАЈЕЧАРА 
У 2014. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Звање почасног грађанина 
Зајечара додељује се проф. др Зорани 
Михајловић, потпредседници Владе 
Републике Србије и министру 
грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, за изузетан допринос 
развоју града Зајечара у области 
привреде. 



2 СТРАНА   БРОЈ 39  SLU@BENI LIST 04. СЕПТЕМБАР  2014.  
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I брoj: 17-1 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

    
 
 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09,21/11,56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1. Одлуке о начину 
обележавањa Дана града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина града  Зајечара, на седници 
одржаној 04.09.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ДОДЕЛИ ЗВАЊА ПОЧАСНОГ 

ГРАЂАНИНА ЗАЈЕЧАРА 
У 2013. ГОДИНИ 

 
I 

 
 Звање почасног грађанина 
Зајечара додељује се проф. др Мићи 
Јовановићу, власнику Универзитета 
„Мегатренд“ за достигнућа и дела која 
представљају изузетан допринос развоју 
града Зајечара, изградњи хуманих односа 
међу људима и развоју сарадње у 
области привреде, културе и образовања. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I брoj: 17-4 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1. Одлуке о начину 
обележавањa Дана града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина града  Зајечара, на седници 
одржаној 04.09.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА У 2014. ГОДИНИ 

 
I 
 

 Повеља за 2014. годину, као 
признање за постигнуте резултате и 
подстрек за још већа залагања, додељује 
се: 
  
1. Настасији Јотовић, каратисткињи из 

Великог Извора, за постигнуте 
резултате на такмичењима; 

2. Андрију Ћирићу, каратисти из 
Великог Извора, за постигнуте 
резултате на такмичењима; 

3. Тамари Јовановић, каратисткињи из 
Великог Извора, за постигнуте 
резултате на такмичењима; 

4. Милошу Вељевићу, каратисти из 
Великог Извора, за постигнуте 
резултате на такмичењима; 

5. Влади Марковићу, секретару Црвеног 
крста из Зајечара, због исказаног 
изузетног пожртвовања и 
ангажованости у свом раду;  

6. Андреји Димитријевићу, скијашу из 
Зајечара, за постигнуте резултате у 
такмичењима и изузетног успеха у 
Алпском купу Србије; 

7. Урошу Прусцу, каратисти из Зајечара, 
за постигнуте резултате на 
такмичењима; 

8. Настасији Цонић, ученица О.Ш. 
„Десанка Максимовић“, за постигнуте 
резултате на такмичењима; 

9. Милутину Никодијевићу, ученику 
О.Ш. „Десанка Максимовић“, за 
постигнуте резултате на такмичењима; 

10. Страхињи Бадивуку, ученику О.Ш. 
„Десанка Максимовић“, за постигнуте 
резултате на такмичењима. 
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II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I број:17-3 
У Зајечару, 04.09.2014.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

 
    
 
 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1.Одлуке о начину 
обележавањa Дана Града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина Града  Зајечара, на седници 
одржаној 04.09.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА  ЗА 2013. ГОДИНУ 
 
I 
 

 Годишња награда Града Зајечара 
за 2013. годину, додељује се: 
 
1. Удружењу „Дечији центар“ Зајечар 

за исказану солидарност и 
пожртвованост у раду; 

2. Удружењу воћара „Нектар“ из 
Планинице за постигнуте резултате у 
оживљавању пољопривредне 
производње и залагању за останак 
младих на селу; 

3. Стевану Д. Јовановићу, наставнику 
српског језика из Зајечара, за 
изузетан успех у раду и постигнуте 
резултате са ученицима; 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број: 17-5 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

 
   
 
 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1.Одлуке о начину 
обележавањa Дана Града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина Града  Зајечара, на седници 
одржаној 04.09.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА 2014. ГОДИНУ 
 
I 
 

 Годишња награда Града Зајечара 
за 2014. годину, додељује се: 
 
1. Тиму за спашавање на води 

Ватрогасно спасилачког батаљона 
Зајечар, за исказану солидарност и 
пожртвованост у раду; 

2. Трећој месној заједници 
„Карађорђев венац“ у Зајечару, за 
постигнуте резултате у развоју 
подручја које покрива ова месна 
заједница;  

3. Предшколској установи „Ђулићи“, 
због исказаних разултата у васпитно 
образовном раду са децом која бораве 
у вртићима установе;  

4. Зорану Алексићу, дипл. правнику, 
аутору и издавачу књиге „Зајечарска 
рапсодија“, Историја Зајечара кроз 
урбану музику 1940-2010. Године, из 
Зајечара за постигнуте резултате у 
области културе; 
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5. Џудо – самбо клуб „Тимок“ из 

Зајечара, за изузетне резултате 
остварене на такмичењима. 

 
II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број: 17-2 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша  Мирковић с.р. 

    
 
 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и  
члана 39. тачка 10. Статута Града 
Зајечара (“Сл.лист Града Зајечара”, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 04.09.2014. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
УПРАВНИКА ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ 
КРАЈИНЕ ''ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ'' У 

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 Миљан Гогић, дипл. менаџер у 
култури и медијима, разрешава се 
функције вршиоца дужности управника 
Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару. 
 
 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 34. став 2. Закона 
о култури прописано је да директора 
установе именује и разрешава оснивач.  
 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. 
 Скупштина Града Зајечара је, 
Решењем I бр. 02-173  од 11.09.2013. 
године, именовала Миљана Гогића, дипл. 
менаџера продукције, за в.д. управника 
Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару.  
 С обзиром да именованом истиче 
мандат вршиоца дужности 11.09.2014. 
године, сходно члану 37. став 2. Закона о 
култури којим је прописано да вршилац 
дужности директора може обављати ту 
функцију најдуже једну годину, Управни 
одбор Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару је донео Одлуку о 
расписивању јавног конкурса за избор 
управника, и по спроведеном поступку 
избора, доставио предлог  оснивачу за 
именовање управника.  
 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће Града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о разрешавању са 
функције вршиоца дужности управника 
Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару, те предлаже 
Скупштини Града Зајечара да исто усвоји 
као у предлогу. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
  
 Решење доставити: именованом, 
Позоришту Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару и архиви 
Скупштине Града Зајечара. 
 
 
I број: 02-393 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 
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 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), и 
члана 39 тачка 10. Статута Града Зајечара 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
04.09.2014. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНИКА  

ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ 
''ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ'' У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 

 Миљан Гогић, дипломирани мена-
џер у култури и медијима, именује се на 
функцију управника Позоришта Тимочке 
крајине ''Зоран Радмиловић'' у Зајечару. 
 
 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. 
 Чланом 34. став 2. Закона о 
култури  ("Сл. гласник РС", број 72/09) и 
чланом 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара, прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач.  
 Чланом 35. Закона о култури, 
прописано је 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 кокурса, управни 
одбор је дужан да, у року од 30 дана, 
изврши избор кандидата и предлог 
достави оснивачу. 
 Управни одбор Позоришта Тимочке 
крајине ''Зоран Радмиловић'' у Зајечару, је 
спровело законом и Статутом утврђени 
поступак за избор управника и својом 
Одлуком од 19.06.2014. године, 
предложило оснивачу да се за управника 
Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару именује досадаш-
њи в.д. управника Миљан Гогић, који је 
био и један од учесника на конкурсу, јер у 
потпуности испуњава прописане услове 
утврђене у Статуту ове Установе.  
 Миљан Гогић је рођен 24.05.1976. у 
Пљевљима у Црној Гори. Средњу 
економску школу завршио је у Зајечару, а 
Академију уметности у Београду, где је 
стекао звање дипломирани менаџер у 
култури и медијима. Дипломирао је из 
предмета позоришне продукције, оценом 
9. Радио је као директор продукције у 
“Red Produktion”, као редитељ кампања 
хуманитарне организације “Дивац” и као 
продуцент кампање једне од 
најзначајнијих изложби у Музеју историје 
Југославије “Кинеска бронза”. Тренутно се 
налази на месту вршиоца дужности 
управника Позоришта “Тимочке крајине 
“Зоран Радиловић”  у Зајечару. Ожењен је 
и отац једног детета. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
као и да је у досадашњем раду Миљан 
Гогић  показао добре резултате, Градско 
веће Града Зајечара је утврдило предлог 
овог решења и предложило Скупштини 
Града Зајечара да донесе решење као у 
диспозитиву. 
 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 спор, 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, 
Позоришту Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару и архиви 
Скупштине Града Зајечара. 
 
I бр. 02-394 
У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 

    
 
 На основу члана 17. став 1. Закона 
о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 
бр.119/2012, 116/2013 - аутентично 
тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара на седници одржаној 04.09.2014 
године, донела је 
 

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

„КОМУНАЛАЦ“ САЛАШ 
 
 

 I Светиславу Стојановићу, 
дипл.инж.пољопривреде, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ 
Салаш, са 04.09.2014. године, због 
подношења оставке. 
 
 II Именовани је дужан да врши 
своју дужност до именовања новог члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналац“ Салаш. 
 
 III 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. 
  
 Светислав Стојановић именован је 
за члана Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Комуналац“ 
Салаш Решењем Скупштине града 
Зајечара, o именовању председника и 
чланова Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа "Комуналац" 
Салаш, I број: 02-154 од 11.09.2013. 
године. 
 Светислав Стојановић поднео је 
писану оставку на место члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
„Комуналац“ Салаш дана 02.09.2014. 
године. Скупштина Града Зајечара је на 
својој 67. седници одржаној дана 
04.09.2014. године констатовала оставку 
Светислава Стојановића, на место члана 
Надзорног одбора Јавног комуналног 
предузећа „Комуналац“ Салаш. 
 
 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 „Комуналац“ у Салашу и архиви. 
 
 
 I број: 02-391 
 У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић с.р. 
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 На основу члана 36. став 2. Закона 
о превозу у друмском саобраћају 
Републике Србије (“Сл.гласник РС”, бр. 
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011) 
и члана 5. став 2. Одлуке о ауто-такси 
превозу путника на територији града 
Зајечара (“Сл.лист Града Зајечара“, бр. 
7/11 и 15/14), у складу са Саобраћајно-
техничким условима Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе Града 
Зајечара, IV/03 број 353-Сл. oд 12. 06. 
2014.године, Градоначелник Града Зајеча-
ра, дана 18.06.2014. године, донео је 
 

ПРОГРАМ 
ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ 
ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА У 2014. ГОДИНИ 
 
I 

  
 Овим Програмом одређују се 
локације такси стајалишта, број места на 
такси стајалиштима у граду Зајечару и 
броj такси возила, оптималан да 
задовољи потребе за такси превозом  
путника на територији града Зајечара у 
2014. години. 
 

II 
 

 Утврђује се, на основу 
саобраћајно-техничких услова  датих од 
стране стручне службе Градске управе 
Града Зајечара, Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене 
послове, као оптималан број од: 
 1)  16 такси стајалишта и 
 2)  70 такси места. 
 

III 
 

 Такси стајалишта из тачке II 
Програма одређују се на следећим 
локацијама: 
1. такси стајалиште “Симпо“ - улица 

Љубе Нешића у Зајечару, лоцирано у 
улици Љубе Нешића на кп.бр.11135 КО 
Зајечар; 

2. такси  стајалиште „Месара 
Матијевић“ и “Пивница”- улица 
Николе Пашића улица Војводе 
Путника у Зајечару, лоцирано на 

уређеном паркинг простору испред 
продавнице меса „Матијевић“ (поред 
пасажа) на кп.бр.9319 и Такси 
стајалиште “Пивница“ лоцирано у 
оквиру саобраћајне површине 
двосмерне улице Војводе Путника на 
кп.бр.9333 КО Зајечар; 

3. такси стајалиште „Два брата“ - улица 
Николе Пашића у Зајечару, лоцирано 
на уређеном паркинг простору испред 
зграде „Два брата“  на кп.бр.9238 КО 
Зајечар; 

4. такси стајалиште „Аутобуска 
станица“ - простор између ул. 
Моравске и улаза у аутобуску 
станицу у Зајечару,  лоцирано на 
делимично уређеном платоу поред 
улаза у аутобуску станицу и у улици 
Моравској на кп.бр.8931/19 и 8931/6 
КО Зајечар;  

5. такси стајалиште „Гали намештај“ - 
Улица Генерала Гамбете у Зајечару 
лоцирано на уређеном паркинг 
простору испред продавнице 
намештаја „Гали“ на кп.бр.8913/5 КО 
Зајечар 

6. такси стајалиште „Н – Спорт“ -  Улица 
Светозара Марковића  у Зајечару, 
лоцирано на уређеном платоу испред 
спортске продавнице  „Н-Спорт“ на 
кп.бр.9518 КО Зајечар;  

7. такси стајалиште „Пијаца“ - насеље - 
„Краљевица“ у Зајечару, лоцирано у 
оквиру колско-пешачке саобраћајне 
површине испред пијаце у насељу 
„Краљевица“ на кп.бр.11069/1 КО 
Зајечар;  

8. такси стајалиште „Острво“ - улица 
Хајдук Вељкова у Зајечару, 
лоцирано у оквиру саобраћајне 
површине једносмерног  дела крака  у 
улици Хајдук Вељко у Зајечару, на 
кп.бр.11113 КО Зајечар; 

9. такси стајалиште “Кључ” - улица 
Пожаревачка у Зајечару, лоцирано 
на уређеном платоу у улици 
Пожаревачкој, на кп.бр.5686/1 КО 
Зајечар; 

10. такси стајалиште “OMВ пумпа” - 
улица Колубарска у Зајечару, преко 
пута ресторана “Беба”,  лоцирано на 
уређеном платоу  на кп.бр.5683/19 КО 
Зајечар;  
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11. такси стајалиште “Попова плажа”- 

улица Генерала Гамбете у Зајечару, 
лоцирано на уређеном платоу на 
кп.бр.8524/1 КО Зајечар; 

12. такси стајалиште “Котлујевац” - Дом 
културе - улица Сокобањска у 
Зајечару, лоцирано на уређеном 
платоу испред Дома културе на 
кп.бр.5514/4 КО Зајечар; 

13. такси стајалиште „Дом здравља” - 
улица Болнички пут бб у Зајечару, 
лоцирано на делимично уређеном 
платоу испред Дома здравља, на 
кп.бр.6257/2 КО Зајечар; 

14. такси стајалиште “Болница“ - улица 
Грљански пут бб у Зајечару, 
лоцирано на уређеном платоу, поред 
државног пута IБ реда бр.35 (М-25) 
преко пута Болнице на кп.бр. 6259 КО 
Зајечар ; 

15. такси стајалиште  “Пошта“- улица 
Моше Пијаде и улица Крфска у 
Зајечару, лоцирано у оквиру 
једносмерне улице  Крфске на 
кп.бр.9456/1 КО Зајечар; 

16. такси стајалиште „Интерекс“ -  улица 
Хајдук Вељкова у Зајечару, у оквиру 
саобраћајне површине двосмерне 
улице Хајдук Вељкове на кп.бр.11113 
КО Зајечар испред продавнице 
„Црвена јабука“. 

 
IV 
 

 Број такси места на такси 
стајалиштима је: 
 
- на такси стајалишту  “Симпо“ - улица 

Љубе Нешића - седам, 
- на такси стајалишту „Месара 

Матијевић“ и “Пивница”- улица 
Николе Пашића улица Војводе 
Путника у Зајечару - десет (два у ул. 
Војводе Путника и  осам у ул. Николе 
Пашића),  

- на такси стајалишту  „Два брата“ - 
улица Николе Пашића - два, 

 

- на такси стајалишту  „Аутобуска 
станица“ - простор између ул. 
Моравске и улаза у аутобуску 
станицу -  осам, 

- на такси стајалишту  „Гали намештај“ 
- Улица Генерала Гамбете - два, 

- на такси стајалишту „Н – Спорт“ -  
Улица Светозара Марковића -  
четири,  

- на такси стајалишту  „Пијаца“ - 
насеље -„Краљевица“ -  два, 

- на такси стајалишту  „Острво“ - улица 
Хајдук Вељкова - три, 

- на такси стајалишту   Кључ” - улица 
Пожаревачка - два, 

- на такси стајалишту  “OMВ пумпа” - 
улица Колубарска - два, 

- на такси стајалишту  “Попова плажа”- 
улица Генерала Гамбете -  два, 

- на такси стајалишту “Котлујевац” - 
Дом културе - улица Сокобањска - 
четири, 

- на такси стајалишту „Дом здравља” - 
улица Болнички пут бб - десет, 

- на такси стајалишту “Болница“ - 
улица Грљански пут бб - један, 

- на такси стајалишту  “Пошта“- улица 
Моше Пијаде и улица Крфска - седам, 

- на такси стајалишту „Интерекс“ -  
улица Хајдук Вељкова – четири. 

 
V 

 
  Саставни део овог Програма су 
саобраћајно-технички услови  за 
реализацију Програма потреба за такси 
превозом путника на територији града 
Зајечара у 2014. години, издати од 
Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске 
управе Града Зајечара IV/03 број 353-Сл. 
од 12.06.2014. године, са графичким 
прилозима локација такси стајалишта. 
 

VI 
 
 Овај Програм oбјавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 



04. СЕПТЕМБАР 2014.  SLU@BENI LIST БРОЈ 39  СТРАНА 9 
 

VII 
 
 Овај Програм доставити 
Градоначелнику Града Зајечара, Градској 
управи Града Зајечара, Одељењу за 
инспекцијске послове, Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове, Одељењу за привреду 
и друштвене делатности, ЈП „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар, ЈП „Зајечар-паркинг“ и 
архиви Градске управе Града Зајечара. 
 
 
II број: 344-9/2014 
У Зајечару, 18.06.2014. године 
 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 

На основу  члана 18. став 1. и 
члана 26. став 1. тачка 1. Закона о јавној 
својини (“Сл.гласник РС”, бр. 72/11 и 
88/13) и члана 12. став 7. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара (“Сл. лист 
Града Зајечара”, бр. 29/13 и 31/13), 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 01.09.2014.године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗДРАВСТВЕНОМ 
ЦЕНТРУ – ДОМУ ЗДРАВЉА ЗАЈЕЧАР 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ на коришћење, без 
накнаде, моторно возило YUGO KORAL 
1.1, које је у јавној својини Града Зајечара, 
Здравственом центру - Дому здравља 
Зајечар, за потребе превоза лекара до 
сеоских амбуланти у Халову, М. 
Јасеновцу, Градскову и Шипикову.  
 
 

 Возило се даје на коришћење на 
неодређено време, без накнаде.  

II 
 

Основни подаци о возилу су : 
 

 - Марка: ZASTAVA, 
 - Модел: YUGO KORAL 1.1, 
 - Година производње: 1998, 
 - Број шасије: VX1145A0001055897, 
 - Број мотора: 11МА0641541468,  
 - Снага мотора: 45 kw, 
 - Запремина мотора: 1116 
 - Боја: 3D црвена тамна,  
 - Категорија: Путничко возило 
 

III 
 
 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.   
  

IV 
 
  Решење  објавити у „ Службеном 
листу Града Зајечара“  
 
 
           III бр.404-356/14  
           У Зајечару, 01.09.2014.године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић с.р. 

   
 

На основу  члана 18. став 1. и 
члана 26. став 1. тачка 1. Закона о јавној 
својини (“Сл.гласник РС”, бр. 72/11 и 
88/13) и члана 12. став 7. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара (“Сл. лист 
Града Зајечара”, бр. 29/13 и 31/13), 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 01.09.2014.године, донело је  
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Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗДРАВСТВЕНОМ 
ЦЕНТРУ – ДОМУ ЗДРАВЉА ЗАЈЕЧАР 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ на коришћење, без 
накнаде, моторно возило LADA NIVA 1.7 I 
4x4, којe је у јавној својини Града 
Зајечара, Здравственом центру - Дому 
здравља Зајечар, за потребе  превоза 
мртвозораца. 
 Возило се даје на коришћење на 
неодређено време, без накнаде.  
  

II 
 

Основни подаци о возилу су : 
 

 - Марка: VAZ,  
- Модел: LADA NIVA 1.7 I 4x4,                  

 - Година производње: 2005,                                            
 - Број шасије: XTA21214061797801,                                                      
 - Број мотора: 212147995394,  
 - Снага мотора: 59,5 kw, 
 - Запремина мотора: 1690,                       
 - Боја: 5M плава,  
 - Категорија: Путничко возило 
                                                                                   

III 
 
 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.   
  

IV 
 
  Решење  објавити у „ Службеном 
листу Града Зајечара“.                  
                    
 
           III бр.404-355/14                                                                       
           У Зајечару, 01.09.2014.године 
                                                                                             

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                           
                                          

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић с.р. 

 

 На основу члана 2. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара (“Сл.лист 
Града Зајечара”, бр.29/13 и 31/13), а у 
вези са чланом 38. Закона о спорту (“Сл. 
гласник РС”, бр.24/2011 и 99/2011-
др.закон), Градско веће Града Зајечара, 
на седници одржаној  04.09.2014. године, 
донело је  
 

З А К Љ У Ч А К  
о давању овлашћења Спортском 

савезу Града Зајечара за припрему и 
доношење нормативних аката из 

области спорта  
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ ОВЛАШЋЕЊЕ 
Спортском савезу Града Зајечара, да 
припреми и донесе нормативне акте из 
области спорта и то: 

- Правилник о категоризацији 
спортских удружења из области 
такмичарског    спорта и 

- Правилник о финансирању у 
области спорта 

 
 На ове Правилнике сагласност даје 
Градско веће Града Зајечара.   
  

II 
 

 Овај Закључак објављује се у 
„Службеном листу Града Зајечара“.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Владислав Милојевић, помоћник 
градоначелника Града Зајечара, поднео је 
Градском већу Града Зајечара, предлог о 
давању овлашћења Спортском савезу 
Града Зајечара, да донесе потребне 
нормативне акте из области спорта, и 
након израде  достави их Градском већу 
на сагласност. Напоменуо је да је 
потребно донети Правилник о категориза-
цији спортских удружења из области 
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такмичарског спорта и Правилник о фина-
нсирању спорта и  образложио да је 
Министарство омладине и спорта знача-
јан део својих оперативних и нормативних 
активности препустило Спортском савезу 
Србије, па би овакав модел могао добро 
да функционише и на локалном нивоу.  
 Имајући у виду да је Спортски 
савез Града Зајечара носилац 
функционисања спорта на територији 
Града Зајечара, као и законску обавезу 
доношења наведених аката, који су од 
кључног значаја за спорт на нивоу 
територије Града, Градско веће је донело 
Закључак као у диспозитиву. 

    

 Закључак доставити: Спортском 
савезу Града Зајечара, помоћнику 
градоначелника Владиславу Милојевићу и 
архиви.   
 
 
 III бр. 02-392/14 
 У Зајечару, 04.09.2014. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић, с.р. 
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