
 
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, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), члана 39. 
Статута града Зајечара (''Службени лист 
града Зајечар'' број 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 04.06. 2015. године, 
донела је 

 
 

ОДЛ У К У  
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНE 

РЕГУЛАЦИЈE ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И 
ПРЕРАДУ  ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ 

ЛЕЖИШТА ''РГОТСКИ КРШ'',  
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана 

детаљне регулације за експлоатацију и 
прераду грађевинског камена из лежишта 
“Рготски крш“, на територији града 
Зајечара (у даљем тексту: План). 

 
Члан 2. 

 
Циљ израде Плана је 

контролисана планска експлоатација 
грађевинског камена уз спречавање и 
минимизирање негативних ефеката и 
утицаја на животну средину, како на 
деградацију природног пејзажа, воде и 
ваздуха, тако и земљишта и шумских 
површина, као и планског и рационалног 
коришћења минералних сировина.  

Просторним планом територије 
града Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, бр.15/12) прописана је обавез-
на израда Плана детаљне регулације за 
експлоатацију и прераду минералних 
сировина. 

 
 
 

Члан 3. 
 

Планско подручје обухвата 
катастарске парцеле у својини или закупу 
Предузећа за путеве Зајечар, као и 
суседне парцеле које су у приватном 
власништву, чиме би се у перспективи 
обезбедила могућност проширења 
експлоатационог поља. Предложена 
површина обухвата плана је 7ha 75а 54m2. 

Оквирном границом Плана 
обухваћене су следеће катастарске 
парцеле у катастарској општини Рготина: 
6672, 6673/1, 6673/2, 6674, 6675, 6676, 
6677, 6678, 6679, 6696, 6697, 6698, 6699, 
6680, 6681, 6682/1, 6682/2, 6683, 6684, 
6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 
6692, 6693.  

Граница подручја Плана је дата 
графичким прилогом који је саставни део 
ове Одлуке. Коначна граница Плана 
утврдиће се нацртом Плана. 

 
Члан 4. 

 
Садржина Плана биће усклађена 

са важећим планским документима, и 
позитивним прописима којима се уређује 
област експлоатације и прераде 
минералних сировина.  

План ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чл. 27-32. 
Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11 и 121/12) и чл. 29. и 33. 
Правилника  о садржини, начину и 
поступку израде планских докумената 
("Службени гласник РС", број 31/10, 69/10  
и 16/11). 
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Члан 5. 

 
Средства за израду Плана, 

прибављање подлога, подношење 
захтева за издавање услова и мишљења, 
као и друге трошкове од интереса за 
израду Плана обезбеђује ПЗП Зајечар АД 
Зајечар из Зајечара.  

Рок за израду Плана биће 
дефинисан уговором између ПЗП Зајечар 
АД Зајечар и обрађивача Плана. 

 
Члан 6. 

 
Израда Плана уступиће ће се 

привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске 
услове за израду планских докумената.  

Стручни обрађивач Плана биће 
изабран од стране ПЗП Зајечар АД 
Зајечар из Зајечара. 

 
Члан 7. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Одлука о приступању изради Стратешке 
процене утицаја Плана на животну 
средину. 

Одлука о приступању израде 
Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину заснована је на 
мишљењу стручне службе градске управе 
надлежне за послове заштите животне 
средине IV/04 број 350 – 8/2015 од 
22.04.2015. године. 

 
Члан 8. 

 
Рани јавни увид оглашава се 7 

дана пре отпочињања увида у средствима 
јавног информисања и у електронском 
облику на интернет страници града 
Зајечара, и траје 15 дана од дана 
објављивања. 

У току трајања раног јавног увида 
носилац израде плана организује 
упознавање јавности са општим 
циљевима и сврхом израде плана, при 
чему јавност мора имати могућност 
изјашњавања, а све примедбе се 
евидентирају и могу утицати на планска 
решења.  

 

Рани јавни увид обавља Комисија 
за планове града Зајечара. 

 
Члан 9. 

 
Након стручне контроле извршиће 

се излагање нацрта Плана на јавни увид. 
Излагање нацрта Плана на јавни 

увид оглашава се у дневном и локалном 
листу и на огласној табли у згради 
Скупштине града Зајечара. 

О излагању нацрта Плана на јавни 
увид стараће се орган Градске управе 
надлежан за послове урбанистичког 
планирања. 

Излагање нацрта Плана на јавни 
увид траје 30 (тридесет) дана од дана 
оглашавања јавног увида путем средстава 
јавног информисања. 

О извршеном јавном увиду 
надлежни орган саставља извештај о 
извршеном јавном увиду, са свим 
примедбама и одлукама по свакој 
примедби. 

Извештај из става 5. овог члана 
доставља се обрађивачу Плана, који је 
дужан да у року од 30 дана поступи по 
одлукама из извештаја о извршеном 
јавном увиду. 

 
Члан 10. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/04 број 06-76/2015 од 
27.04.2015. године. 

 
Члан 11. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

 
I број 011 - 37 
У Зајечару, 04.06.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 
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Република Србија 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Комисија за планове 
IV/04 број 06-76/2015 
27.04.2015. године 
З а ј е ч а р 
 

 
З А П И С Н И К 

 
са X/2015 седнице Комисије за планове 
одржане 27.04.2015. године у малој сали 
Скупштине града Зајечара, са почетком у 
12.00 часова. 
 Комисија за планове је образована 
Решењем о образовању Комисије за 
планове града Зајечара на седници 
Скупштине града Зајечара одржаној 
12.12.2013. године ( „Службени лист града 
Зајечара“ број 46/2013) и Решењем о 
измени Решења о образовању Комисије 
за планове града Зајечара на седници 
Скупштине града Зајечара одржаној 
09.03.2015. године („Службени лист града 
Зајечара“ број 12/2015). 
 
 За X/2015 седницу Комисије за 
планове предвиђен је следећи 
 
 

Д Н Е В Н И   Р Е Д 
  

 
1. Давање мишљења Комисије за 

планове Града Зајечара на предлог 
Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације за експлоатацију и прераду 
грађевинског камена из лежишта 
„Рготски крш“, на територији града 
Зајечара. 

2. Давање мишљења Комисије за 
планове Града Зајечара на 
Урбанистички пројекат пословног 
објекта „Crossbike“ на кп. бр. 6369/4  
КО Зајечар.  

3. Давање мишљења Комисије за 
планове Града Зајечара на 
Урбанистички пројекат за кп.бр.9563/2 
КО Зајечар, у улици Љубе Нешића 
бр.40 у Зајечару. 

4. Разно. 
  
 

 Седници Комисије за планове 
присуствују: 
 
 Чланови Комисије: 
 
1. Биљана Ђерговић, дипл.инж.арх., 

главни урбаниста града Зајечара, 
председник Комисије 

2. Драган Павковић, дипл.инж.грађ., ЈП 
„Путеви Србије”, члан 

3. Радиша Николић, дипл. инж. грађ., ЈКП 
„Водовод“ Зајечар, члан 

4. Драго Андријевић, дипл.ел.инж., ЕД 
„Југоисток“, Огранак „Електротимок“ 
Зајечар, заменик члана 

5. Драгана Цанић, дипл.инж.арх., пред-
ставник Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, 
члан 

6. Душан Шљиванчанин, дипл. прост. 
планер, представник Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, члан 

 
      Нотира се одсуство чланова 
Комисије Бранимира Ћирића и Дарка 
Коцића. 
 Испред ГУ Зајечар: 
 
- Божа Коцић, дипл.инж.грађ., Одеље-

ње за урбанизам, грађевинске и  
комунално стамбене послове Градске 
управе Зајечар 

- Биљана Рубежић, дипл.инж.грађ., 
Одсек за урбанистичке послове 

- Лидија Петковић-Нинић, дипл. инж. 
пејз. арх, Одсек за урбанистичке 
послове 

 
 Представник финансијера израде 
планског документа: Светлана Стојме-
новић, дипл.инж.грађ., ПЗП Зајечар а.д. из 
Зајечара. 
 
 Обрађивач Урбанистичког пројекта 
пословног објекта „Crossbike“ на 
кп.бр.6369/4 КО Зајечар: „ХИДРОМРЕЖА” 
д.о.о. Зајечар:  
- Милош Величковић, дипл.инж.грађ., 

директор 
- Весна Николић, дипл.инж.арх. 
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 Обрађивач Урбанистичког пројекта 
за кп.бр.9563/2 КО Зајечар за 
реконструкцију, надзиђивање, доградњу и 
пренамену постојећих стамбених објеката 
у пословно-стамбени објекат спратности 
По+П+1, у улици Љубе Нешића бр.40 у 
Зајечару: Агенција и пројектни биро 
“Проингарх” Зајечар: 
- Зоран Јовановић, дипл.инж.арх., 

одговорни урбаниста 
 
  X/2015 седницу Комисије за 
планове је отворила Биљана Ђерговић 
констатацијом о постојању кворума за 
пуноважно одлучивање и рад на овој 
седници и предложила Дневни ред који су 
чланови Комисије једногласно усвојили. 
 

По 1. тачки дневног реда Биљана 
Ђерговић је образложила предлог Одлуке 
о изради Плана детаљне регулације за 
експлоатацију и прераду грађевинског 
камена из лежишта „Рготски крш“, на 
територији града Зајечара.  

Такође је напоменула да је на 
основу Мишљења Одсека за заштиту 
животне средине усвојена Одлука о 
приступању изради Стратешке процене 
утицаја Плана на животну средину и дала 
реч члановима комисије. 

Драган Павковић је напоменуо да 
је неопходно предвидети прикључак 
локалитета на државни пут, било преко 
постојећег прикључка или формирати 
нови. 

Биљана Ђерговић је предложила 
да инвеститор размотри проширење 
границе плана како би обухватила и 
постојеће експлоатационо подручје. 

Божа Коцић је додао да ако постоји 
евидентирани катастарски пут да он може 
да се користи као прикључак за 
експлоатационо подручје. 

Драгана Цанић је закључила да ће 
граница обухвата плана бити прецизно 
дефинисана у току раног јавног увида. 

 
 
 

 Након дискусије по 1. тачки 
дневног реда чланови Комисије дали су 
следеће  
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
  
да је оправдано приступити изради Плана 
детаљне регулације за експлоатацију и 
прераду грађевинског камена из лежишта 
„Рготски крш“, на територији града 
Зајечара. 
 
 Мишљење је дато на основу једно-
гласног изјашњавања чланова Комисије 
за планове. 

 
 По 2. тачки дневног реда Биљана 
Ђерговић је дала реч представнику 
обрађивача урбанистичког пројекта Весни 
Николић. 
 Весна Николић је образложила 
урбанистички пројекат. 
 Након излагања урбанистичког 
пројекта  Биљана Ђерговић је дала реч 
члановима комисије. 
 Драго Андријевић је указао на 
грешку у текстуалном делу на страни 33. у 
вези изградње стубне трафо станице која 
није дата условима.  
 Драган Павковић је указао да је 
реконструкцијом државног пута остављен 
прикључак преко локалног некатегори-
саног пута и да инвеститор има обавезу 
да уреди тај део пута. Напоменуо је да 
треба размотрити могућност одвођења 
атмосферске воде у шахт који се налази 
са десне стране  у зони раскрснице, јер 
постојећи улични канал не иде до 
реципијента. 
 Радиша Николић је констатовао да 
су испоштовани услови ЈКП “Водовод“. 
 Драган Павковић је приметио да 
постоји текстуална грешка категоризације 
пута у одељку Извод из Генералног 
урбанистичког плана града Зајечара на 
страни 30. 
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 Биљана Ђерговић је на страни 29. 
уочила текстуалну грешку где уместо 
западне регулационе линије треба да 
стоји западна међна линија и да је 
потребно усагласити категорију путева у 
тексталном и графичком делу 
урбанистичког пројекта.  
 Душан Шљиванчанин је похвалио 
обрађивача урбанистичког пројекта и кон-
статовао да су испоштовани урбанистички 
параметри дати Генералним урбанисти-
чким планом града Зајечара. 
 Након дискусије по 2. тачки 
дневног реда чланови Комисије дали су 
следеће  
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
да урбанистички пројекат концептуално и 
садржајно није у супротности са  
Генералним урбанистичким планом града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.15/12), да је у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14), Правилником о начину јавне 
презентације урбанистичког пројекта 
(''Сл.гласник РС'', бр.43/10), Правилником 
о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (''Сл.гласник РС'', 
бр.22/15) и да се урбанистички пројекат 
прихвата уз  сугестију да треба размотри-
ти могућност одвођења атмосферске воде 
у шахт који се налази са десне стране  у 
зони раскрснице, јер постојећи улични 
канал не иде до реципијента. 
 
 Мишљење је дато на основу 
једногласног изјашњавања чланова 
Комисије за планове. 
 
 По 3. тачки дневног реда Биљана 
Ђерговић је дала реч обрађивачу урба-
нистичког пројекта Зорану Јовановићу. 
 Зоран Јовановић је образложио 
урбанистички пројекат. 

 
 Након излагања урбанистичког 
пројекта  Биљана Ђерговић је дала реч 
члановима комисије. 
 Драган Павковић је поставио 
питање о колском прилазу паркинг 
местима предвиђеним урбанистичким 
пројектом. 
 Зоран Јовановић је образложио да 
се ради о већ постоћем колском прилазу 
парцели. 
 Божа Коцић је констатовао да је 
потребно укинути означено паркинг место 
испред постојеће колске капије. 
 Чланови комисије су похвалили 
обрађивача урбанистичког пројекта да је 
пројекат усклађен са нацртом Правилника 
о садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког 
планирања. 
 
 Након дискусије по 3. тачки 
дневног реда чланови Комисије дали су 
следеће  
 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 
да урбанистички пројекат концептуално и 
садржајно није у супротности са  
Генералним урбанистичким планом града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.15/12), да је у складу са одредбама 
Закона о планирању и изградњи 
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14), Правилником о начину јавне 
презентације урбанистичког пројекта 
(''Сл.гласник РС'', бр.43/10), Правилником 
о општим правилима за парцелацију, 
регулацију и изградњу (''Сл.гласник РС'', 
бр.22/15)  и да се урбанистички пројекат 
прихвата. 
 
 Мишљење је дато на основу 
једногласног изјашњавања чланова 
Комисије за планове. 
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На основу члана 9. став 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04), а у вези члана 46. Закона о планирању и 
изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара, по претходно 
прибављеном Мишљењу Одсека за заштиту животне средине, доноси  

 
 

О Д Л У К У  
О  ПРИСТУПАЊУ  ИЗРА ДИ  СТРАТЕШКЕ  ПРОЦЕНЕ   

УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ПРЕРАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ ЛЕЖИШТА  

''РГОТСКИ КРШ'', НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради стратешке 
процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације за 
експлоатацију и прераду грађевинског 
камена из лежишта “Рготски крш“, на 
територији града Зајечара.  

 
 

Члан 2. 
 

Планско подручје обухвата 
катастарске парцеле у својини или закупу 
Предузећа за путеве Зајечар, као и 
суседне парцеле, са предложеном 
површином обухвата плана од 7ha 75а 
54m2. 
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Оквирном границом Плана 

обухваћене су следеће катастарске 
парцеле у катастарској општини Рготина: 
6672, 6673/1, 6673/2, 6674, 6675, 6676, 
6677, 6678, 6679, 6696, 6697, 6698, 6699, 
6680, 6681, 6682/1, 6682/2, 6683, 6684, 
6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 
6692, 6693. 

Граница подручја Плана је дата 
графичким прилогом који је саставни део 
ове Одлуке. Коначна граница Плана 
утврдиће се нацртом Плана. 

 
Члан 3.  

 
У оквиру стратешке процене 

утицаја на животну средину разматраће 
се постојеће стање животне средине на 
подручју обухваћеном планом, значај и 
карактеристике Плана, карактеристике 
утицаја планираних садржаја и друга 
питања и проблеми заштите животне 
средине у складу са критеријумима за 
одређивање могућих значајних утицаја 
планираних садржаја у оквиру граница 
Плана.  

 
Члан 4.  

 
Разлози за израду стратешке 

процене утицаја у оквиру граница Плана 
су постојећи и могући значајни утицаји на 
животну средину који су проузроковани:  
- експлоатацијом грађевинског камена, 

и  
- транспортом камена кроз насеље 

Рготина,  
а односе се на деградацију околног 

земљишта и ваздуха у непосредној 
околини и потенцијалног негативног 
утицаја на Рготско језеро које се користи 
као јавно купалиште. 

 
Члан 5.  

 
О извршеној стратешкој процени 

утицаја Плана на животну средину, изра-
диће се Извештај о стратешкој процени.  

Извештај о стратешкој процени 
садржаће све елементе из члана 12. став 
2 Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 
135/04).  

Члан 6.  
 

Носилац израде извештаја који ће 
дефинисати методологију и састав струч-
ног тима за израду извештаја о стратешкој 
процени, биће изабран од стране ПЗП 
Зајечар АД Зајечар из Зајечара.  

 
Члан 7.  

 
Средства за израду извештаја о 

стратешкој процени обезбеђује ПЗП 
Зајечар АД Зајечар из Зајечара.  

 
Члан 8.  

 
У току израде извештаја о 

стратешкој процени утицаја Плана на 
животну средину, биће обављена сарад-
ња са свим надлежним и заинтере-
сованим органима и организацијама. 

Извештај о стратешкој процени ће 
заједно са Нацртом Плана бити изложен 
на јавни увид, у складу са одредбама 
Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину и Закона о планирању и 
изградњи. 

 
Члан 9.  

 
Стратешка процена на нивоу овог 

Плана, мора бити усклађена са 
стратешком проценом утицаја Плана 
вишег хијерархијског нивоа, имајући у 
виду члан 16. Закона о стратешкој 
процени утицаја на животну средину.  

 
Члан 10.  

 
Ова Одлука је саставни део Плана 

детаљне регулације за експлоатацију и 
прераду грађевинског камена из лежишта 
“Рготски крш“, и објављује се у 
„Службеном листу града Зајечара“.  

 
 
IV/04 број 350 – 8/2015  
У Зајечару, 22. 04. 2015. године  
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ 

И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
Славка Стојановић, дипл.правник, с.р. 
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 На основу члана 39. став 1. тачка 
7. Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), а у вези са чланом 118. став 1. 
тачка 2. и 3. Закона о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 75/2014),  
члана 51. Закона о радним односима у 
државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
48/91, 6/91, 44/98 – др. закон, 49/99 – др. 
закон, 34/01 – др. закон, 39/02, 49/05 – 
Одлука УСРС, 79/05 – др. закон, 81/05 – 
испр. др. закона, 83/05 – испр. др. закона 
и 23/2013-одлука УС) и у складу са 
Уредбом о накнади трошкова и 
отпремнини државних службеника и 
намештеника („Сл. гласник РС“, бр. 98/07-
пречишћен текст и 84/2014), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
04.06.2015. године, донела је 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА 
ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ 

И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА У ОРГАНИМА 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Службеним путовањем изабра-
них, именованих и постављених лица у 
органима града Зајечара сматра се 
путовање на које се изабрана, именована 
и постављена лица (у даљем тексту: 
функционери) упућују да, по налогу 
овлашћеног лица, изврше одређени 
службени посао ван места свог редовног 
запослења у земљи и иностранству.  
 

Члан 2. 
 

 Овлашћено лице, у смислу члана 
1. ове Одлуке, је:  
 - Председник Скупштине града, 
који издаје налог за службено путовање 
градоначелнику, заменику градоначел-
ника, секретару Скупштине, заменику 
секретара Скупштине, лицу које поставља 
скупштина на његов предлог и одборнику 
Скупштине града; 

 - Заменик председника Скупшти-
не града, у случају спречености или 
одсутности председника Скупштине 
града, који издаје налог за службено 
путовање градоначелнику, заменику 
градоначелника, секретару Скупштине, 
заменику секретара Скупштине, лицу које 
поставља Скупштина на предлог 
председника Скупштине града и 
одборнику Скупштине града; 
 - Градоначелник, који издаје налог 
за службено путовање председнику 
Скупштине града, заменику председника 
Скупштине града, члановима Градског 
већа, начелнику Градске управе, заменику 
начелника Градске управе, правобрани-
оцу града Зајечара, заменику правобрани-
оца града Зајечара, главном урбанисти 
града Зајечара и лицу које он поставља 
или које поставља или бира Скупштина 
града на његов предлог;                
 - Заменик градоначелника, у 
случају спречености или одсутности 
градоначелника,  који издаје налог за 
службено путовање председнику Скуп-
штине града, заменику председника 
Скупштине града, члановима Градског 
већа, начелнику Градске управе, заменику 
начелника Градске управе, правобрани-
оцу града Зајечара, заменику правобра-
ниоца града Зајечара, главном урбанисти 
града Зајечара и лицу које поставља 
градоначелник или које поставља или 
бира Скупштина града на предлог 
градоначелника; 
 Овлашћење за издавање налога за 
службено путовање лица из става 1. овог 
члана могу пренети на друго лице.  
 

Члан 3. 
 

 Налог за службено путовање 
садржи име и презиме функционера; 
место и циљ путовања; датум поласка и 
повратка; износ дневница; износ 
аконтације која се може исплатити, врсту 
превозног средства које се користи за 
службено путовање, као и друге потребне 
податке.  
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           У случају да службено путовање не 
започне у року од три дана од датума 
наведеног у налогу за службено путо-
вање, износ исплаћене аконтације враћа 
се наредног дана од истека тог рока.  
 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У ЗЕМЉИ 
 

Члан 4. 
 

 Службено путовање у земљи може 
трајати најдуже 15 дана непрекидно, по 
једном путном налогу.  
 Ако то потребе службе захтевају 
или ако се започети посао не може пре-
кинути, службено путовање уз сагласност 
овлашћеног лица, може трајати и дуже од 
15 дана, али не дуже од 30 дана 
непрекидно. 
 

Члан 5. 
 

 Накнада трошкова за службено 
путовање у земљи обухвата:  
1) дневницу за службено путовање;  
2) накнаду трошкова ноћења (смештаја);  
3) накнаду за превоз од места редовног 

запослења до места у које се упућује 
ради извршавања службеног посла; 

4) накнаду осталих трошкова у вези са 
вршењем службеног посла (накнаду за 
резервацију места у превозном 
средству, накнаду за превоз пртљага, 
накнаду трошкова превоза у градском 
јавном саобраћају, накнаду трошкова 
службених телефонских разговора и 
сл.).  

 
Члан 6. 

 
 Функционер има право на пуни 
износ дневнице из члана 5. ове Одлуке за 
време од 12 до 24 часа проведених на 
службеном путу, односно на половину 
утврђених износа за време од 8 до 12 
часова проведених на службеном путу.  

 
Члан 7. 

 
 Дневница за службено путовање у 
земљи износи 5% од просечне месечне 
зараде по запосленом у привреди Репуб-
лике Србије, према последњем коначном  

објављеном податку републичког органа 
надлежног за послове статистике на дан 
поласка на службено путовање.  
 

Члан 8. 
 

 Накнада трошкова ноћења 
(смештаја) исплаћује се у висини 
стварних трошкова по приложеном 
рачуну, а највише до износа трошкова за 
једнокреветну собу у хотелу.  
 Под смештајем, у смислу става 1. 
овог члана, не подразумева се смештај 
ради дневног одмора.  
 

Члан 9. 
 

 Накнада за превоз на службеном 
путовању признаје се у висини стварних 
трошкова превоза у јавном саобраћају од 
места запослења до места где треба да 
се обави службени посао.  
 

Члан 10. 
 

 Накнада осталих трошкова у вези 
са вршењем службеног посла исплаћује 
се у висини стварних трошкова, према 
приложеним рачунима. 
 

Члан 11. 
 

 Ако је на службеном путовању 
обезбеђена бесплатна исхрана, дневница 
се умањује за 80%.  
 Под обезбеђеном бесплатном 
исхраном подразумева се да издатак за 
исхрану сноси странка (домаћин) из места 
где се путује, односно организатор скупа 
који се одржава. 
 

Члан 12. 
 

 У случају када је циљ путовања 
учествовање на симпозијуму, стручном 
семинару или сл., функционер има право 
на:  
- дневницу за службено путовање,  
- накнаду трошкова ноћења (смештаја),  
- накнаду за превоз,  
- накнаду за трошкове котизације.  
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 Износ накнаде наплаћује се према 
приложеним рачунима и у складу са 
чланом 5. ове Одлуке.      
 Уколико организатор скупа сноси 
део трошкова одржавања скупа, 
функционер има право на накнаду дела 
трошкова које организатор није 
надокнадио, у висини износа према 
приложеним рачунима.  
 

Члан 13. 
 

 Обрачун путних трошкова се врши 
на основу налога за службено путовање 
са писаним извештајем који је оверио 
надлежни налогодавац и приложених 
доказа о трошковима смештаја, исхране, 
превоза и других трошкова који су 
настали на службеном путу, а у вези су са 
вршењем службеног посла.  
 Функционер је дужан да 
овлашћеном лицу Одељења за финансије 
Градске управе града Зајечара достави 
налог и доказе из става 1. овог члана без 
одлагања, а најкасније у року од три дана 
по завршеном службеном путовању.  
 

СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ У 
ИНОСТРАНСТВО 

 
Члан 14.  

 
 Под службеним путовањем у 
иностранство, у смислу ове Одлуке, 
подразумева се службено путовање из 
Републике Србије у страну државу и 
обратно, из једне у другу страну државу и 
из једног у друго место на територији 
стране државе.  
 

Члан 15. 
 

 Одлуку о потреби службеног 
путовања у иностранство изабраног, 
именованог и постављеног лица, са 
образложењем, доноси Градско веће 
града Зајечара. 
 Одлука нарочито садржи: име и 
презиме лица које треба путује, послове 
које обавља, циљ путовања, назив 
државе и место у које путује, дан поласка 
и повратка, односно трајање службеног 
путовања, врсту превоза који ће се 

користити, напомену о томе да ли су 
обезбеђени бесплатан смештај и исхрана, 
и начин обрачуна трошкова путовања.  
 Налог за службено путовање 
издаје се на основу решења овлашћеног 
лица из члана 2. ове Одлуке, а по 
доношењу одлуке из претходног става.  
 

Члан 16. 
 

 На основу налога за службено 
путовање у иностранство може се 
исплатити аконтација у висини 
процењених трошкова.  
 

Члан 17. 
 

 Накнада трошкова за службено 
путовање у иностранство обухвата: 
трошкове смештаја, исхране, превоза и 
остале трошкове у вези са вршењем 
службеног посла функционера као и 
трошкове прибављања путних исправа, 
вакцинација и лекарских прегледа.  
 

Члан 18. 
 

 Износ дневнице за службено 
путовање у поједине стране државе 
утврђен је Уредбом о накнади трошкова и 
отпремнина државних службеника и 
намештеника. 
 

Члан 19. 
 

 Функционер  има право на пуни 
износ дневнице за време од 12,00 до 
24,00 часа проведених на службеном 
путу, односно на половину утврђених 
износа за време од 8,00 до 12,00 часова 
проведених на службеном путу.  
 

Члан 20. 
 

 Дневнице одређене за страну 
државу у коју се службено путује 
обрачунавају се од часа преласка 
државне границе Републике Србије у 
поласку, а дневнице одређене за страну 
државу из које се долази до часа 
преласка државне границе Републике 
Србије у повратку.  
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 Ако се за службено путовање 
користи авион, дневница се обрачунава 
од часа поласка авиона с последњег 
аеродрома у земљи до часа повратка на 
први аеродром у земљи.  
 Ако се службено путује у више 
земаља, у одласку се обрачунава 
дневница утврђена за страну државу у 
којој се започиње службено путовање, а у 
повратку - дневница утврђена за страну 
државу у којој је службено путовање 
завршено.  
 За свако задржавање у страној 
држави од 12 часова, обрачунава се 
дневница за ту страну државу.  
 

Члан 21. 
 

 Накнада трошкова исхране и 
градског превоза у месту боравка у 
иностранству признају се у износу који је 
утврђен у Списку дневница по страним 
државама из Уредбе.  
 

Члан 22. 
 

 Ако је на службеном путовању у 
иностранство обезбеђена бесплатна 
храна, дневница се умањује за 60%, ако је 
обезбеђен само бесплатан доручак 
дневница се умањује за 10%, ако је 
обезбеђен само бесплатан ручак 
дневница се умањује за 30%, ако је 
обезбеђена само бесплатна вечера 
дневница се умањује за 20%, а ако су у 
цену авионске карте, због прекида 
путовања урачунати трошкови исхране и 
преноћишта, дневница се умањује за 
60%.  
 

Члан 23. 
 

 Накнада трошкова ноћења 
(смештаја) признаје се у висини стварних 
трошкова по приложеном рачуну, а 
највише до износа трошкова за 
једнокреветну собу у хотелу. 
 Градско веће града Зајечара у 
сваком конкретном случају вршиће 
признавање трошкова из става 1. овог 
члана. 

 Под смештајем, у смислу става 1. 
овог члана, не подразумева се смештај 
ради дневног одмора.  
 

Члан 24. 
 

 Трошкови превоза на службеном 
путовању у иностранство обрачунавају се 
у висини цене из путничке тарифе за 
превоз средством оне врсте и разреда, 
који се према налогу за службено 
путовање могу користити.  
 

Члан 25.  
 

 Трошкови који настану на 
службеном путовању, а у вези су са 
вршењем службеног посла (накнада за 
резервацију места у превозном средству, 
аеродромска такса, накнада за превоз 
пртљага, накнада превоза у градском 
јавном саобраћају и таксијем, накнада 
трошкова у вези коришћења телефона, 
телеграфа и телефакса, као и други 
трошкови у вези са службеном поштом, 
такси и сл., а који су неопходни за 
обављање одређених послова) обрачуна-
вају се на основу одговарајућег рачуна.  
 

Члан 26. 
 

 Трошкови за прибављање путних 
исправа, вакцинацију и лекарске прегледе 
у вези са службеним путовањем, ако 
надлежни орган здравственог осигурања 
не призна те трошкове, обрачунавају се у 
стварним износима, на основу приложе-
них рачуна. 
 

Члан 27. 
 

 Обрачун путних трошкова се врши 
на основу налога за службено путовање 
са писаним извештајем, који је оверио 
надлежни налогодавац, приложених 
доказа о трошковима смештаја, исхране, 
превоза и других трошкова који су 
настали на службеном путу, а у вези су са 
вршењем службеног посла и писаног 
доказа о курсу националне валуте.  
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 Функционер је дужан да овлашће-
ном лицу Одељења за финансије Градске 
управе града Зајечара достави налог и 
доказе из става 1. овог члана без 
одлагања, а најкасније у року од седам 
дана по завршеном службеном путовању.  
 Ако је у писаном доказу о курсу 
националне валуте исказан износ у 
националној валути у којој није 
предвиђена дневница за ту земљу, за 
обрачун и признавање трошкова прилаже 
се и писани доказ о курсу националне 
валуте у односу на валуту у којој је 
утврђена дневница за ту земљу.  
 Ако се писани доказ о курсу 
националне валуте из става 3. овог члана 
не приложи, трошкови се неће признати.  
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о службеним 
путовањима изабраних, именованих и 
постављених лица у органима града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр.16/2010). 
 

Члан 29. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
 I број: 011-38 
 У Зајечару, 04.06.2015.године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

 

 

 
 
 

  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, 116/13-аутентично 
тумачање и 44/14-др.закон), 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, 
42/13-одлука УС, 50/13-одлика УС, 98/13-
одлука УС , 132/14) и 145/14), као и члана 
39. став 1. тачка 9. Статута Града Заје-
чара (“Службени лист Града Зајечара”, 
број: 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14),  
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 04.06.2015. године, донела је  
 

О Д Л У К У  
o допуни Одлуке 

o oснивању Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање 

“Урбанизам Зајечар” Зајечар 
 

Члан 1. 
 

 У Одлуци o oснивању Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање 
“Урбанизам Зајечар” Зајечар (“Сл.лист 
Града Зајечара”, бр.16/14 и 22/14) у члану 
4. став 2. после алинеје 2.  додају се 
алинеје 3 и 4 које гласе: 
 
- “-   42.11 изградња путева и аутопуте-

ва, 
- 43.21 постављање електричних 

инсталација.” 
 

Члан 2. 
 

  Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
  
 I бр. 011 - 40 
У Зајечару, 04.06.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

 
 
 



04. ЈУН 2015.  SLU@BENI LIST БРОЈ 26  СТРАНА 13 

 
 На основу члана 32. став 1. тач. 16. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
Гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014 – 
др.закон)) и члана 39. став 1. тач. 18. 
Статута Града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, број 1/08, 3/08,20/09,21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина Града  
Зајечара, на седници одржаној 04.06.2015. 
године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
о измени и допуни  Одлуке о распореду 
радног времена обављања трговинске, 
угоститељске и занатске делатности    

 
Члан 1. 

 
 Члан 8. став 1. Одлуке о о 
распореду радног времена обављања 
трговинске, угоститељске и занатске 
делатности (“Сл. лист града Зајечара”, 
број 15/2014,23/14-др.одлука, 38/14 и 
12/2015 ),у даљем тексту Одлука,  мења 
се и гласи:  
 „Радно време у угоститељским 
објектима за време одржавања 
затворених скупова може да траје и дуже 
од радног времена утврђеног чланом 6. 
ове Одлуке али не дуже од 04.00 часа. 
 
 Члан 9. став 1. Одлуке , допуњује 
се и мења  и гласи:  
 
 „ Радно време у угоститељским 
објектима који су регистровани као ноћни 
барови утврђује се од 21,00 до 02,00 часа.  
 
  После става 1. додаје се нови став 
2. који гласи: 
 
 "За ноћне барове , радно време из 
става 1. важи у периоду од 10. јуна до 30. 
септембра.  Досадашњи ставови 2-6 
постају ставови 3-7. 

 
 
 

Члан 2. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 01-39 
У Зајечару, 04.06.2015.године. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић,дипл.правник, с.р. 

   
 
 На основу члана 46. став 1. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 47. Пословника Скупштине 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 1/08, 13/09 и 9/11), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 04.06.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА 
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 
 

 Овим Решењем образује се Одбор 
за националне мањине на територији 
Града Зајечара, као повремено радно 
тело Скупштине града Зајечара (у даљем 
тексту: Одбор). 
 

II 
 

 У састав Одбора именују се: 
 
- Жељко Шоршокановић, председник 
- Драган Петковић, заменик председ-

ника 
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1. Миљан Рашић, председник Друштва 

Рома Зајечар, члан 
2. Сава Смаиловић, представник Ромске 

националне мањине, члан 
3. Драгослав Маријацић, представник 

Влашке националне мањине, члан  
4. Радиша Игњатовић, одборник 

Скупштине града Зајечара, члан 
5. Златан Бекић, учитељ из Гамзиграда, 

члан 
6. Милица Ђорђицовић, студент из 

Зајечара, члан 
7. Никола Ћирић, фармацеутски 

техничар из Зајечара, члан. 
 

III 
 

 Задатак Одбора је праћење оства-
ривања права припадника националних 
мањина на територији града Зајечара у 
области културе, јавног информисања и 
образовања; остваривање сарадње са 
надлежним органима и представницима 
органа града Зајечара у вези са унапре-
ђењем положаја националних мањина; 
сарадња са јединицама локалне самоуп-
раве у циљу унапређења положаја 
припадника националних мањина у лок-
алној самоуправи; вршење других 
послова који имају за циљ побољшање 
положаја припадника националних 
мањина на територији града Зајечара. 
 

IV 
 

 Одбор је дужан да напред 
наведене задатке извршава до краја 
мандата Скупштине града Зајечара у 
актуелном сазиву. 
 

V  
 

 Одбор је дужан да Скупштини 
града Зајечара поднесе извештај о свом 
раду једном годишње, или на захтев 
Скупштине града Зајечара. 
 

VI 
 

 Стручне, техничке и администра-
тивне послове за потребе Одбора 
обављаће Одељење за локални економ-
ски развој Градске управе града Зајечара.  

VII 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“, и 
доставља се именованима,  Градској 
управи града Зајечара и архиви.  
  
 
 I број: 02-184 
 У Зајечару, 04.06.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

   
 
 На основу члана 42. став 3. 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 04.06.2015. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 
УРБАНИЗАМ И  ПРОЈЕКТОВАЊЕ   
„УРБАНИЗАМ ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 

 
 
I 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Зоран Стојковић, 
дипломирани инжењер архитектуре из 
Зајечара, за вршиоца дужности директора 
Јавног предузећа за урбанизам и   
пројектовање „Урбанизам Зајечар“ Заје-
чар на још један мандатни период од шест 
месеци. 
 

II 
 
 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 42. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је да у нарочито 
оправданим случајевима, а ради 
спречавања настанка материјалне штете, 
орган надлежан за именовање директора 
јавног предузећа може донети одлуку о 
именовању вршиоца дужности директора 
на још један мандатни период од шест 
месеци. 
 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. 
 Скупштина Града Зајечара донела 
је Решење о именовању Зорана Стојко-
вића за вршиоца дужности  директора 
Јавног предузећа за урбанизам и пројек-
товање „Урбанизам Зајечар“ Зајечар I 
број: 02-237/2014 од 19.04.2014. године. 
 Зоран Стојковић рођен је 
20.03.1961. године у Зајечару. По 
занимању је дипломирани инжењер 
архитектуре. Током 20-годишњег рада 
обављао је послове архитектонског и 
урбанистичког пројектовања, управљања 
пројектима у области изградње, пружао 
услуге дизајна и консалдинга и богато 
радно искуство стекао у “Зајечарпројекту” 
Зајечар, ЈКП “Простор” Зајечар, CHF 
Intrnacional Srbija, Београд и Атељеу 
“Mezzanine Archtects” Зајечар, чији је 
уједно био оснивач и власник. 
 Имајући у виду напред наведено, 
као и да je мандат вршиоца дужности 
директора наведеног Јавног предузећа 
истеко, па је због нормалног 
функционисања предузећа неопходно да 
се продужи мандат вршиоцу дужности 
директора на још шест месеци, Градско 
веће Града Зајечара је утврдило предлог 
Решења о именовању вршиоца дужности 
директора Јавног предузећа за урбанизам 
и пројектовање „Урбанизам Зајечар“ 
Зајечар и предлаже Скупштини Града 
Зајечара да исти размотри и усвоји. 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема истог. 
 
 Решење доставити именованом, 
Јавном предузећу за урбанизам и  
пројектовање  „Урбанизам Зајечар“ 
Зајечар и архиви. 
  
 
 I број: 02 - 185 
 У Зајечару, 04.06.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник,с.р. 

   
 
 На основу члана 93. став 1. Закона 
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/2014 - др. закон), члана 10. 
и члана 39. став 1. тачка 30. Статута 
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и 
члана 4. став 1. Одлуке о утврђивању 
назива улица, тргова и других делова 
насељених места на територији града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 
6/08), Скупштина града Зајечара, уз 
претходну Сагласност Министарства 
државне управе и локалне самоуправе, 
број: 015-05-00007/2015-07 од 22. априла 
2015. године, на седници одржаној 
04.06.2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о утврђивању и промени назива Улице 
„4. јули“ на територији града Зајечара 

 
I 
 

 Мења се постојећи назив Улице „4. 
јули“ у Зајечару, називом: Улица 
„Костадина Костадиновића Чауша“. 
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II 

  
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара”, и 
доставља Градској управи града Зајечара-
Одељењу за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове, Стручној 
служби за скупштинске послове 
Скупштине града Зајечара и архиви. 
 
 
I бр.015-2 
У Зајечару, 04.06. 2015. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

    
 
 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута града Зајечара („Службени лист 
Града Зајечара“, бр. 1/08, 3/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 04.06.2015. 
године, донела је 
 

РЕШЕЊЕ 
о  усвајању  Извештаја о стању 

животне средине на подручју  Града 
Зајечара у 2014. години 

 
I 
 

 Усваја се Извештај о стању 
животне средине на подручју Града 
Зајечара у 2014. години. 
 Извештај из претходног става 
саставни је део Решења. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
I бр.02- 183 
У Зајечару, 04.06.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
 

О СТАЊУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
У 2014. ГОДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАЈЕЧАР, мај 2015. године 
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                     I  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА АЕРОЗАГАЂЕЊА 
  

 
 У току  2014. године Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар вршио је   мерења 
основних загађујућих материја у ваздуху: сумпордиоксида, чађи, азотдиоксида, укупних 
таложних материја (у оквиру којих су мерени тешки метали Pb, Zn и Cd) и 
суспендованих честица.  
 Мерења су вршена на основу Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04 и 36/09,36/09 – др. закон, 72/09 – др. закон и 43/11 – Одлука УС), Закона 
о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр.36/09 и 10/13), Правилника о граничним 
вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за успостављање мерних 
места и евиденцију података ("Сл. гласник РС", бр. 54/92, 30/99 и 19/06) и Уредбе о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/10 и 
75/10 и 63/13). 
 Побољшање квалитета ваздуха урбаних средина оптерећених комуналним и 
индустријским загађењем један је од важних еколошких захтева. Као последица 
аерозагађења долази до значајних климатских промена које утичу на здравље људи и 
стање животне средине (повећање средње годишње температуре и ефекат глобалног 
загревања, стварање смога и киселих киша, нарушавање озонског омотача). 
 Циљ овог Извештаја је да се укаже на степен загађености ваздуха у комуналној 
средини Зајечара, да се резултати упореде са нормама о граничним вредностима, да 
се укаже на могуће последице деловања аерозагађења по здравље људи  и укаже на 
потребу предузимања неопходних мера за смањење загађености ваздуха. 
 Током 2009. године у сарадњи са Агенцијом за заштиту животне средине 
Републике Србије, у оквиру успостављања Државног система за аутоматски 
мониторинг квалитета ваздуха у Србији, постављена је станица за аутоматско мерење 
квалитета ваздуха уже градске зоне, на локацији између улице Крфске и Пана Ђукића. 
 Такође, од фебруара 2009. године, у оквиру успостављања Државне мреже 
мерних станица, започело је мерење алергеног полена на основу ког се израђује 
годишњи аеропалинолошки извештај за територију града Зајечара са околином (мерни 
уређај обухвата територију од 50 km у пречнику). Негативан утицај на здравље људи, 
који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у "природне" 
загађиваче ваздуха. 
 
 

Мерно место SO2 NO2 ЧАЂ УТМ 
(Pb, 

Zn,Cd) 

СУСПЕНДОВАНЕ 
ЧЕСТИЦЕ 

АЛЕРГЕНИ 
ПОЛЕН 

Електродистрибуција ● ● ● ● ●  

ул.Сремска ● ● ●    

Селиште    ●   

Југопетролово складиште     ●  

Електротимок      ● 
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         Мернa местa за SO2, NO2 и чађ: 
 1. „Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
 2. Завод за јавно здравље “Тимок” Зајечар (ул. Сремска 13)  

 
Мерна места за укупне таложне материје:  

 „Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
 2.  „Селиште" (Веселина Маслеше 13) 
 
Мерна места за суспендоване честице:    

1.„Електродистрибуција" (ул. Генерала Гамбете 84) 
 2. „Југопетролово складиште“(Железничка бб) 
 
Мерно место за алергени полен: 

                 1. На крову зграде Електротимока у ул. Николе Пашића 
 
 

Законска регулатива 
 
 гранична вредност за период усредњавања од 

годину дана 

сумпордиоксид 125 μg/m3/дан  

чађ 50 μg/m3/дан  

азотдиоксид 85 μg/m3/дан  

укупне таложне материје 
(УТМ) 

450 мg/m2/дан 200 мg/m2/дан

 Олово (у УТМ) 250 μg/m2/дан

 Кадмијум (у УТМ)  5 μg/m2/дан

 Цинк (у УТМ) 400 μg/m2/дан

суспендоване честице 120 μg/m3/дан 70 μg/m3/дан 

алергени полен 

полен дрвећа, трава и корова 30 поленових зрна по m3 ваздуха 
полен амброзије - 15 поленових зрна по m3 ваздуха 

 
 
 

Резултати и дискусија 
 
 

1. Сумпордиоксид, чађ и азотдиоксид 
 

 Резултати мерења сумпордиоксида, чађи и азотдиоксида у комуналној средини 
Зајечара у току 2014. године приказани су у табелама 1 и 2 и графичким приказима 1.1,  
1.2, 1.3 и 2.1, 2.2 , 2.3  
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Табела 1: Мерно место "Електродистрибуција"        
 
 SO2  Чађ   NO2  

Број мерења 350 351 359 

Средња годишња 
концентрација (μg/m3) 

6.67 24.64 16.29 

Највећа средња месечна 
вредност (μg/m3)  

28.42 
(децембар) 

74.02 
(децембар) 

26.05 
(децембар) 

Максимално измерена 
концентрација (μg/m3/dan)     

103.29 
(30/31.12.2014.) 

236.86 
(17/18.12.2014.) 

72.16 
(16/17.12.2014.) 

Број дана изнад ГВ 0 40 0 

 
На основу резултата из табеле 1. може се закључити следеће: 
 

 Од 350 мерења, концентрација сумпордиоксида није ни у једном мерењу  прешла 
дозвољену граничну вредност.     
Средња годишња вредност износила је 6.67 μg/m3, највећа средња месечна 
вредност је 28.42 μg/m3 (децембар), док је максимална измерена вредност SО2 
износила 103.29 μg/m3/дан (30/31.12.2014.).  

 
 

Графички приказ 1.1:  Средње месечне вредности за сумпордиоксид  

 Од укупног броја узетих узорака (351), концентрација чађи је код 40 узорака 
била изнад дозвољене граничне вредности, што износи 11.40%.  
Средња годишња вредност за чађ износила је 24.64 μg/m3, највећа средња 
месечна вредност је 74.02 μg/m3 (децембар), док је максимална измерена 
вредност чађи износила 236.86 μg/m3/дан (17/18.12.2014.), што је знатно изнад 
дозвољене граничне вредности. 
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Графички приказ 1.2:  Средње месечне вредности за чађ 
 

 
- Број мерења за азотдиоксид у 2014. години био је 359, од тога ни у једном 

мерењу није било прекорачења дозвољених граничних вредности. 
- Средња годишња вредност за NО2 је 16.29 μg/m3, највећа средња месечна 

вредност је 26.05 μg/m3  (децембар), а максимална измерена вредност била је 
72.16 μg/m3/дан (16/17.12.2014.) 
 
 
 

Графички приказ 1.3:  Средње месечне вредности за азотдиоксид 
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Табела 2: Мерно место ЗЗЈЗ "Сремска 13"       
  
 SO2  Чађ   NO2  

 
Број мерења 

 
273 

 
277 

 
348 

Средња годишња 
концентрација (μg/m3) 

5.92 15.07 11.12 

Највећа средња месечна 
вредност (μg/m3)                     

15.21 
(фебруар) 

37.93 
(јануар) 

19.55 
(децембар) 

Максимално измерена 
концентрација (μg/m3/dan)    

71.67 
(26/27.11.2014.) 

91.55 
(15/16.12.2014.) 

33.43 
(17/18.12.2014.) 

Број дана изнад ГВ 0 20 0 

 
 На основу резултата из табеле 2. може се закључити да: 
 

 Од 273 мерења, концентрација сумпордиоксида ни у једном мерењу није 
прешла дозвољену граничну вредност. 
Средња годишња вредност износила је 5.92 μg/m3, највећа средња месечна 
вредност је 15.21 μg/m3 (фебруар), а максимална измерена вредност SО2 
износила је 71.67 μg/m3/дан (26/27.11.2014.) 
 
 

Графички приказ 2.1:  Средње месечне вредности за сумпордиоксид 

 
 Од укупног броја узетих узорака (277), концентрација чађи је код 20 узорака 

била изнад дозвољене граничне вредности, што износи 7.22%. 
 

Средња годишња вредност за чађ износила је 15.07 μg/m3, највећа средња месечна 
вредност је 37.93 μg/m3 (јануар), а  максимална измерена вредност чађи износила је 
91.55 μg/m3/дан   (15/16.12.2014.). 
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Графички приказ 2.2:  Средње месечне вредности за чађ 

 

 Број мерења за азотдиоксид у 2014. години био је 348, од  тога није било 
прекорачења изнад дозвољених граничних вредности. 
Средња годишња вредност за NО2  је 11.12 μg/m3, највећа средња месечна 
вредност је 19.55 μg/m3 (децембар), док је максимална измерена вредност била 
33.43 μg/m3/дан (17/18.12.2014.) 

 
Графички приказ 2.3:  Средње месечне вредности за азотдиоксид 
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2.  Укупне таложне материје и тешки метали 

 
Табела 3: Мерно место "Електродистрибуција"      
 
 УТМ mg/m2/дан Pb  

μg/m2/дан 
Cd μg/m2/дан Zn  

μg/m2/дан 
 

Број мерења 11 11 11 11  
Средња год. вредност  341.12 <21.51 <2.37 <18.54  
Максимална вредност 1964.6 

(септембар) 
<26.49 

(децембар) 
<2.60 

 
<25.56 

(новембар) 
Број мерења изнад ГВ 2 0 0 0 

 
 

 
  
     На мерном месту "Електродистрибуција" средња годишња вредност 
концентрације укупних таложних материја за 2014. годину износила је 341.12 
mg/m2/дан, што је изнад граничне вредности на годишњем нивоу која износи 200 
mg/m2/дан. Средња месечна концентрација укупних таложних материја је у два месеца 
(септембар, децембар) прешла ГВ од 450  mg/m2/дан.  
      Средња годишња вредност концентрације олова је <21.51 μg/m2/дан, кадмијума 
<2.37 μg/m2/дан, цинка <18.54 μg/m2/дан што је испод ГВ. Од укупног броја узетих 
узорака (11), концентрације за олово, кадмијум и цинк у 2014. години ни у једном 
мерењу нису прешле дозвољену граничну вредност.  

 
Графички приказ 3.1:  Средња месечна вредности за укупне таложне материје - 
"Електродистрибуција" 
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Табела 4: Мерно место "Селиште"     
 
 УТМ mg/m2/дан Pb μg/m2/дан Cd μg/m2/дан Zn 

 μg/m2/дан 

Број мерења 11 11 11 11 

Средња год. вредност  92.67 <21.82 <2.15 <24.24 

Максимална вредност  159.99 
(фебруар) 

<24.0 
 

<2.60 
 

<62.97 
(септембар) 

Број мерења изнад ГВ 0 0 0 0 

  
 На мерном месту "Селиште" средња годишња вредност концентрације укупних 
таложних материја за 2014. годину износила је 92.67 mg/m2/дан, што је испод ГВ на 
годишњем нивоу која износи 200 mg/m2/дан. Средња месечна концентрација  укупних 
таложних материја није прешла ГВ од 450  mg/m2/дан ни у једном месецу.  
 Средња годишња вредност концентрације олова је <21.82 μg/m2/дан, кадмијума 
<2.15 μg/m2/дан и цинка је <24.24 μg/m2/дан. Од укупног броја узетих узорака (11), 
концентрације за олово, кадмијум и цинк у 2014. години ни у једном мерењу нису 
прешле дозвољену граничну вредност.  
 
Графички приказ 4.1:  Средња месечна вредности за укупне таложне материје - 
"Селиште"     

 
Nапомена: Током маја месеца 2014. год. није било мерења укупне таложне 
материје 
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3. Суспендоване честице 

 
 Концентрације суспендованих честица у ваздуху испитиване су у 2014. години 
на мерном месту „Југопетролово складиште" . 
 
Табела 5:  Мерно место „Југопетролово складиште“   
 

месец Датум узорковања Суспендоване честице ( μg/m3) 

Јануар 22./23.01.2014. 804.20

Фебруар 27./28.02.2014. 158.30

Март 17./18.03.2014. 137.50

Април 09./10.04.2014. 358.30

Мај 26./27.05.2014. 333.30

Јуни   апарат није у функцији 

Јули 24./25.07.2014. 20.80

Август 13./14.08.2014. 541.70

Септембар 11./12.09.2014. 375.00

Октобар   апарат није у функцији 

Новембар 05/06.11.2014. 1,250.00

Децембар 16/17.12.2014. 2,937.50

средња годишња вредност 691.66
 
 
Графички приказ 5.1: Концентрације суспендованих честица у ваздуху 2014. 
Години - „Југопетролово складиште“   
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На мерном месту „Југопетролово складиште“ било је 10 мерења концентрације укупних 
суспендованих честица од којих су 9 мерења показала повећану вредност. Вредности 
испитиваних параметара, као и средња вредност за испитивани период приказана је у 
табели 5. 
 Средња годишња вредност концентрације суспендованих честица на мерном 
месту „Југопетролово складиште“ је 691.66 μg/m3, што је далеко изнад граничне 
вредности за период усредњавања од годину дана која износи 70 μg/m3.  
 Концентрације укупних суспендованих честица су повећане и захтевају даље 
праћење и проналажење узрока овог одступања од дозвољене вредности. 
 
 

5.  Алергени полен 
 

        Полен биљака је  један од најзначајнијих природних алергена који се могу наћи у 
ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације (сваки пети) изазивају 
алергијске реакције (бронхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица). 
    У климатским условима наше земље, период током којег се врши континуирано 
мерење полена почиње 1. фебруара и траје до 1. новембра. Концентрација полена се 
одређује за један дан, а дефинише за: недељу, одређену декаду, месец, сезону и целу 
годину за сваку биљну врсту, односно за све биљке које продукују алергени полен. 
 
 Мерења обухватају три сезоне цветања које се међусобно преклапају: 
 

 Сезона цветања дрвећа почиње цветањем леске и јове а траје од фебруара 
до краја маја. Од алергена у овом периоду најјаче дејство испољава полен 
брезе. 

 Сезона цветања трава траје од маја до друге декаде јула. Поред трава овај 
период карактерише цветање бора, смрче, јеле и липе као и коприве као 
коровске биљке (од средине априла до краја августа). Коприва се не сматра 
јаком алергеном врстом али може да појача алергено дејство других врста 
уколико се нађе у повишеним концентрацијама. 

 Сезона цветања корова траје од јуна до новембра. Најзначајнији алерген у 
овој сезони је амброзија. 

  
         Сезона мерења алергеног полена у ваздуху за 2014. годину је трајала од      
03.02.2014. до 02.11.2014. године. Израдом аеропалинолошког извештаја за 2014. 
годину на територији града Зајечара може се видети присутност свих алергена као и 
њихово прекорачење изнад граничних вредности. Амброзија је биљка са 
најизраженијим алергеним дејством у односу на остале алергене врсте. Полен 
амброзије је био у повишеним концентрацијама  у трајању од 26 дана, у периоду од 
јула до октобра, са највећом дневном концентрацијом (27.08.2014.године) када је било 
111  поленових зрна /m3 ваздуха. 
          У случају прекорачења концентрације поленових зрна амброзије потребно је 
њено уништавање пре периода цветања, које може бити  механичко (чупање из корена, 
кошење), и по потреби  хемијско (уништавање хербицидима). 
 
 
 
. 
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Табела 6:  Преглед основних параметара полинације за 2014. годину 
 

 
Биљна 
врста / 
алерген 

Дужина 
полинације у 
данима у току 

године 

Број дана 
изнад 

граничне 
вредности 

Укупна 
количина 
поленових 
зрна у току 

године 

Максимална 
концентрација 
поленових зрна у 

једном дану 

Месец када је 
евидентирана 
максимална 

концентрација 
- календар 
полинације - 

ЛЕСКА 34 2 274 78 – 16.02.2014. март 

ЈОВА 56 5 459 59 – 27.03.2014. март - април 

ТИСА, 
ЧЕМПРЕСИ 

54 2 323 58 – 15.03.2014. март - јун 

БРЕСТ 41 / 158 19 – 02.04.2014. март -  април 

ТОПОЛА 76 7 1000 236 – 31.03.2014. март - мај 

ЈАВОР 60 1 282 31 – 21.03.2014. март - мај 

ВРБА 76 7 617 84 – 01.04.2014. март - јун 

ЈАСЕН 64 / 398 30 – 12.04.2014. март - мај 

БРЕЗА 55 11 1989 615 – 23.03.2014 март - мај 

ГРАБ 50 / 264 30 – 04.04.2014. март - мај 

ПЛАТАН 17 / 28 6 – 29.03.2014. април - мај 

ОРАХ 44 / 221 23 – 09.04.2014. април - мај 

ХРАСТ 31 / 80 17 – 26.04.2014. април - мај 

БОР 71 1 320 51 – 20.04.2014. април - јул 

КОНОПЉЕ 63 / 265 23 – 13.08.2014. мај - октобар 

ТРАВА 173 3 1094 37 – 06.07.2014. мај - новембар 

ЛИПА 37 / 128 19 – 25.06.2014. мај -  август 

БОКВИЦА 57 / 82 5 – 29.09.2014. јун - септемб 

КОПРИВА 177 33 3232 128 – 06.07.2014. април-октобар 

КИСЕЛИЦА 42 / 71 5 – 17.06.2014. мај - август 

ПЕЛИН 76 / 211 10 – 05.08.2014. јул - октобар 

АМБРОЗИЈА 76 26 1379 111 – 27.08.2014. јул - октобар 

ДУД 52 2 318 81 – 27.04.2014. април - мај 

ШТИР, 
ПЕПЕЉУГА 

112 / 273 10 – 05.06.2014. јун - октобар 

 
 праг концентрације је 30 поленових зрна /м³ ваздуха, 
 за амброзију 15 поленових зрна / м³ ваздуха 

 
* Аеропалинолошки извештај за Зајечар и околину у 2014. години је приказан у Прилогу 
1, Табела 1. овог Извештаја. 
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Закључак и предлог мера     

 
  Резултати мерења аерозагађења показују да је Зајечар у зимском периоду 
оптерећен загађујућим материјама пореклом из индивидуалних ложишта и котларница.  

 Вредности за чађ у сезони ложења су често биле изнад граничних вредности.  
 Концентрације сумпордиоксида ни у једном мерењу нису прешле дозвољене 

граничне вредности.  
 Концентрације азотдиоксида ни у једном мерењу нису прешле дозвољене 

граничне вредности.  
 Концентрације укупних таложних материја на мерном месту 

“Електродистрибуција” прелазиле су дозвољене граничне вредности у месецу 
септембру и децембру, док на мерном месту “Селиште” нису прелазиле 
дозвољене граничне вредности. 

 Концентрације олова, цинка и кадмијума нису прелазиле дозвољену граничну 
вредност ни на једном мерном месту. 

 Концентрације укупних суспендованих честица су повећане и захтевају даље 
праћење и проналажење узрока овог одступања од дозвољене вредности.  

  
 
У циљу смањења аерозагађења, предлажу се следеће мере: 
 

 Смањити број емитера чађи, SО2, и NO2  прикључивањем што већег броја 
котларница и индивидуалних ложишта на даљински систем грејања. 

 Наставити инспекцијски надзор и наложити мере у складу са Уредбом о 
граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (“Службени 
гласник РС”, бр.71/10 и 6/11-испр.). 

 У периоду пролеће - лето посебну пажњу посветити комуналној хигијени 
(прање улица, редовно извожење смећа, прање контејнера) како би се 
смањила концентрација укупних таложних материја и суспендованих 
честица. 

 Обезбедити праћење нивоа загађености ваздуха у складу са  Законом о 
заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник 
РС", бр.11/10, 75/10 и 63/13). 

 Успоставити додатна мерна места за праћење концентрације загађујућих 
материја у ваздух, укључијући ширу територију Зајечара. 

 Информисати се о количини полена и у случајевима прекорачења  граничних 
вредности концентрације поленових зрна алергених врста потребно је 
избегавати контакт са алергеном и правовремено се заштитити. У случају 
појаве симптома потражити савет лекара.      

 Наставити са континуираним праћењем алергеног полена. 
 

 
II ХИГИЈЕНСКА ИСПРАВНОСТ ВОДЕ АРТЕСКИХ ЧЕСАМА У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Зајечар је један од ретких градова који на свом подручју има велики број артеских 

чесама. Само 10% подземних вода Србије припада овом типу издани чије су резерве 
споро обновљиве и нису под директним утицајем површинских вода, па су с тога и 
знатно заштићене од загађивања. То је посебна привилегија данас када је недостатак 
здраве пијаће воде глобални светски проблем. 

У циљу заштите и очувања квалитета воде артеских чесама у Зајечару, у 
континуитету се прати стање и хигијенска исправност ових вода почев од 1990. године, 
од стране Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар као овлашћене институције, а о 
одржавању јавних чесама стара се Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар.  
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Резултати испитивања 

 
У току 2014. године Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар извршио је испитивање 

артеских чесама у Зајечару на следећи начин: 

-    утврђивање стања водног објекта и његове околине; 
-    мерење температуре воде; 
-    мерење протока воде; 
-    узорковање воде; 
-    бактериолошка и хемијска анализа воде. 

 
     Испитивање је вршено два пута у току 2014. године и то у периоду април/мај и у 
октобру месецу. Током трајања ванредне ситуације проузроковане поплавама на 
територији града Зајечара, у пролећном периоду (април/мај) извршена су још два 
ванредна узорковања воде са најфреквентнијих чесама у граду. Услед обилних киша и 
наглог дотока воде у Акумулацију за водоснабдевање “Грлиште”, дошло је до 
привремене неисправности воде у градској водоводној мрежи. На артеским чесмама 
као алтернативном виду водоснабдевања, квалитет воде је добар, што показују 
резултати испитивања воде са високим процентом исправности.  

 
 Период узорковања април/мај 2014. године 

 
У овом периоду, узорковање воде је извршено код 26 чесме са укупно 52 узорка 

у четири термина узорковања и то: 
- 15.04.2014. године, узоркована је вода са 15 чесама, као редовно узорковање 
- 26.04.2014 и 27.04.2014. године, узоркована је вода са 22 чесме, као ванредно 

узорковање 
- 16.05.2014 године, узоркована је вода са 15 чесама, као ванредно узорковање. 
 
 Резултати анализа вода за период април/мај 2014. године показују да је од 

укупно 52 узорка, хигијенска неисправност установљена код 9 узорака са 7 артеских 
чесама или 17.31%. Разлози неисправности су повећана мутноћа воде код 3 артеске 
чесме и повећана pH вредност код 6 узорака.  
 

Резултати испитивања приказани су у Табели бр.7. 
 

Анализом узорака воде утврђена је хигијенска неисправност код следећих чесама: 
 
 Место узорковања Разлог неисправности  
1. Артеска чесма код  

"Говеђе пијаце" 
угао ул.Х.Вељкове и  
И. Милутиновића 

повећана pH вредност  

2. Артеска чесма код 
О.Ш.”Љ.Р.Нада” 

ул. Ђердапска повећана NTU(мутноћа)  

3. Артеска чесма код биоскопа 
„тимок“ 

Ул. Светозара Марковића повећана NTU(мутноћа)  

4. Артеска чесма код бивше пумпе 
”Југопетрол” 

угао Кумановске и Тимочке 
буне 

повећана NTU(мутноћа)  

5. Артеска чесма код "Воћара" – 
доња чесма 

угао Н. Пашића и 
Светозареве 

повећана pH вредност  

6. Артеска чесма код "Јединства" ул.Чупићева повећана pH вредност  
7. Артеска чесма на улазу  

у железничку станицу 
ул.Војводе Путника повећана pH вредност  
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 Период узорковања октобар 2014. године 

 
 У овом периоду, узорковање воде је извршено код 28 чесама.  
 Није узоркована вода са следећих чесама: „Пајићева“, код „Воћара – горња цев“ 

и код хотела „Србија – Тис“ у Крфској улици, због недостатка воде, односно 
пресушивања. 

За период октобар 2014. године од укупно 28 прегледаних узорака хигијенски 
неисправно је било 8 узорака са 8 артерских чесама, односно 28.57%. Разлози 
неисправности су повећана мутноћа код 3 узорка, повећана pH вредност воде код 4 
узорка воде и приметна боја код 1 узорка воде. 

  
 Резултати испитивања приказани су у Табели бр.8. 
 

Анализом узорака воде утврђена је хигијенска неисправност код следећих чесама: 
 
 Место узорковања Разлог неисправности 
1. Артеска чесма код  

"Говеђе пијаце" 
угао ул. Х. Вељкове и  
И. Милутиновића 

повећана pH вредност 

2. Артеска чесма код 
О.Ш.”Љ.Р.Нада 

ул. Ђердапска повећана NTU(мутноћа) 

3. Артеска чесма код "Златне 
звезде" 

ул. Призренска и  
К. Венац  

повећана NTU (мутноћа) 

4. Артеска чесма “Два брата” угао ул.Н.Пашића и 
Н.Републике 

повећана NTU (мутноћа) 

5. Артеска чесма код "Воћара"-
доња чесма 

угао ул.Н. Пашића и 
Светозареве  

повећана pH вредност 

6. Артеска чесма код 
"Јединства" 

ул. Чупићева повећана pH вредност 

7. Артеска чесма на улазу  
у железничку станицу 

ул.Војводе Путника повећана pH вредност 

8. Артеска чесма фарма
„Видрица“  

Ул. Вишеградска 
 

приметна боја 

 
 
Табела 7: Резултати испитивања воде са артеских чесама – април/мај 2014 
 

ПЕРИОД АПРИЛ – МАЈ 2014. година 

РЕД 
БРОЈ 

  

  
НАЗИВ ЧЕСМЕ 

  
ИСПРАВНОСТ 

15.04.2014. 
ИСПРАВНОСТ 

26.04.2014 
ИСПРАВНОСТ 

27.04.2014. 
ИСПРАВНОСТ 

16.05.2014. 

1 А.ч. "Лувр" ул. Дубровачка + +   + 

2 

А.ч. Милошевићева,угао 
Дубровачке и З.Радмиловића 

иза "Интерекса" +   + + 

3 
А.ч. код кафане "Зеленгора", 

угао Х.Вељкова и Ђ.Симеоновић + +   + 

4 
А.ч. код "Говеђе пијаце", угао Х. 
Вељкове и И.Милутиновић   pH - 9.00   pH - 8.9 

5 
А.ч. код О.Ш. Љ.Р.Нада", ул. 

Ђердапска NTU - 6.2   + + 

6 А.ч. у ул. Бранка Перића + +   + 

7 
А.ч. код биоскопа "Тимок" ул. 

С.Марковића NTU - 5.5     + 
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8 
А.ч. "Маркова" ул. Кумановска 

код Библиотеке + +   + 

9 
А.ч, угао Кумановске и Тимочке 

буне NTU - 6.31   + + 

10 
А.ч. Тацкова, угао Истарске и 

Јакшићеве +   + + 

11 
А.ч. у насељу "Краљевица" 

испред зграде Ц2 + +   + 

12 
А.ч. код "Златне звезде", ул. 

Призренска и К. венац     +   

13 
А.ч. "Пајићева"(угао 

С.Марковића и Н.фронта)       + 

14 
А.ч. "Два брата", угао Н. Пашића 

и Н. Републике         

15 

А.ч. код "Воћара" угао Н. 
Пашића и Светозареве (доња 

чесма)   pH - 8.8     

16 
А.ч. код "Воћара" угао Н. 
Пашића и Светозареве         

17 
А.ч. код "Јединства", ул. 

Чупићева   pH - 8.9     

18 А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве         

19 А.ч. код "Попове плаже" +   +   

20 
А.ч. код улаза у железни.ст., ул. 

В. Путника pH - 8.9     pH - 8.9 

21 
А.ч. код комуналног предузећа, 
угао ул. В. Путника и Ђ. Салаја + +   + 

22 
А.ч. код Хотела "Србија ТИС", 

ул. Крфска +   + + 

23 
А.ч. Фарма "Видрица" 

ул.Вишеградска         

24 
А.ч. на углу Ц.Армије и Чегарске, 

код кафане "Чесма" +       

25 
А.ч."Недељкова", угао 

Вардарске и Новосадске     +   

26 
А.ч. код обданишта "Маслачак"-

Кључ III   +     

27 
А.ч. на углу Пожаревачке и С. 

Главаша, код зграде А6     +   

28 А.ч. код О.Ш. "Х.Вељко"     +   

29 А.ч. код Ф. игралишта "Каблови"         

30 
А.ч. код "Звезданске кривине", 
угао Ц. Армије и Д. Р. Боби    +   

31 
А.ч. угао улице Б. Цоловића и Ц. 

Армије   +     

       ПРОЦЕНАТ ИСПРАВНОСТИ 73.33% 72.72% 100% 86.66% 
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Табела 8: Резултати испитивања воде са артеских чесама – октобар 2014 
 

  УЗРОК 
НЕИСПРАВНОСТИ 

РЕД. 
БРОЈ 

  
НАЗИВ ЧЕСМЕ 

Тº С 
ВОДЕ 

ПРОТОК 
l/s 

  
ИСПРАВНОСТ 

физичко-
хемијска 

бактерио-
лошка 

1 А.ч. "Лувр" ул. Дубровачка 16,5 0.056 +     

2 

А.ч. Милошевићева,угао 
Дубровачке и З.Радмиловића иза 

"Интерекса" 15,2 0.061 +     

3 
А.ч. код кафане "Зеленгора", угао 

Х.Вељкова и Ђ.Симеоновић 15,6 0.100 +     

4 
А.ч. код "Говеђе пијаце", угао Х. 
Вељкове и И.Милутиновић 21,1 0.143 - pH - 9,0   

5 
А.ч. код О.Ш. Љ.Р.Нада", ул. 

Ђердапска 15,1 0.029 - NTU - 5,91   

6 А.ч. у ул. Бранка Перића 16,7 0.100 +     

7 
А.ч. код биоскопа "Тимок" ул. 

С.Марковића 16,0 0.053 +     

8 
А.ч. "Маркова" ул. Кумановска код 

Библиотеке 15,7 0.025 +     

9 

А.ч. код бензинске пумпе 
"Југопетрол", угао Кумановске и 

Тимочке буне 16,1 0.048 +     

10 
А.ч. Тацкова, угао Истарске и 

Јакшићеве 15,8 0.056 +     

11 
А.ч. у насељу "Краљевица" испред 

зграде Ц2 16,5 0.053 +     

12 
А.ч. код "Златне звезде", ул. 

Призренска и К. венац 14,9 0.045 - NTU - 5,68   

13 
А.ч. "Пајићева"(угао С.Марковића и 

Н.фронта)           

14 
А.ч. "Два брата", угао Н. Пашића и 

Н. Републике 15,4 0.060 - NTU - 5,17   

15 
А.ч. код "Воћара" угао Н. Пашића и 

Светозареве (горња чесма)           

16 
А.ч. код "Воћара" угао Н. Пашића и 

Светозареве (доња чесма) 15,9 0.026 - pH - 8,8   

17 А.ч. код "Јединства", ул. Чупићева 16,9 0.170 - pH - 8,9   

18 А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве 14,9 0.200 +     

19 А.ч. код "Попове плаже" 17,3 0.038 +     

20 
А.ч. код улаза у железни.ст., ул. В. 

Путника 16,0 0.032 - pH - 9,0   

21 
А.ч. код комуналног предузећа, 
угао ул. В. Путника и Ђ. Салаја 15,4 0.111 +     

22 
А.ч. код Хотела "Србија ТИС", ул. 

Крфска           

23 
А.ч. Фарма "Видрица" 

ул.Вишеградска 17,3 0.062 - 
приметна 

боја   

24 
А.ч. на углу Ц.Армије и Чегарске, 

код кафане "Чесма" 15,6 0.292 +     

25 
А.ч."Недељкова", угао Вардарске и 

Новосадске 15,1 0.027 +     

26 
А.ч. код обданишта "Маслачак"-

Кључ III 16,2 0.066 +     

27 
А.ч. на углу Пожаревачке и С. 

Главаша, код зграде А6 14,8 0.070 +     
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28 А.ч. код О.Ш. "Х.Вељко" 16,3 0.015 +     

29 А. Ч. Код Ф. Игралишта "Каблови" 16.1 0.028 +      

30 
А.ч. код "Звезданске кривине", угао 

Ц. Армије и Д. Р. Боби 14,5 0.050 +     

31 
А.ч. угао улице Б. Цоловића и Ц. 

Армије 16,1 0.280 +     

         УКУПАН ПРОТОК   2.296       

  ПРОЦЕНАТ ИСПРАВНОСТИ       71,43% 100% 

 
Проток воде на артеским чесмама - октобар 2014. годинa 
 

0.000 0.050 0.100 0.150 0.200 0.250 0.300

А.ч. "Лувр" ул. Дубровачка

А.ч. Милошевићева,угао Дубровачке и …

А.ч. код кафане "Зеленгора", угао Х.Вељкова и …

А.ч. код "Говеђе пијаце", угао Х. Вељкове и …

А.ч. код О.Ш. Љ.Р.Нада", ул. Ђердапска

А.ч. у ул. Бранка Перића

А.ч. код биоскопа "Тимок" ул. С.Марковића

А.ч. "Маркова" ул. Кумановска код Библиотеке

А.ч. код бензинске пумпе "Југопетрол", угао …

А.ч. Тацкова, угао Истарске и Јакшићеве

А.ч. у насељу "Краљевица" испред зграде Ц2

А.ч. код "Златне звезде", ул. Призренска и К. …

А.ч. "Пајићева"(угао С.Марковића и Н.фронта)

А.ч. "Два брата", угао Н. Пашића и Н. Републике

А.ч. код "Воћара" угао Н. Пашића и …

А.ч. код "Воћара" угао Н. Пашића и …

А.ч. код "Јединства", ул. Чупићева

А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве

А.ч. код "Попове плаже"

А.ч. код улаза у железни.ст., ул. В. Путника

А.ч. код комуналног предузећа, угао ул. В. …

А.ч. код Хотела "Србија ТИС", ул. Крфска

А.ч. Фарма "Видрица" ул.Вишеградска

А.ч. на углу Ц.Армије и Чегарске, код кафане …

А.ч."Недељкова", угао Вардарске и Новосадске

А.ч. код обданишта "Маслачак"‐Кључ III

А.ч. на углу Пожаревачке и С. Главаша, код …

А.ч. код О.Ш. "Х.Вељко"

А. Ч. Код Ф. Игралишта "Каблови"

А.ч. код "Звезданске кривине", угао Ц. Армије …

А.ч. угао улице Б. Цоловића и Ц. Армије

Напомена: у мају месецу није вршено мерење протока воде на артеским чесмама 
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8. Температура воде на артеским чесмама октобар 2014. години 
 

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00

А.ч. "Лувр" ул. Дубровачка

А.ч. Милошевићева,угао Дубровачке и …

А.ч. код кафане "Зеленгора", угао Х.Вељкова …

А.ч. код "Говеђе пијаце", угао Х. Вељкове и …

А.ч. код О.Ш. Љ.Р.Нада", ул. Ђердапска

А.ч. у ул. Бранка Перића

А.ч. код биоскопа "Тимок" ул. С.Марковића

А.ч. "Маркова" ул. Кумановска код Библиотеке

А.ч. код бензинске пумпе "Југопетрол", угао …

А.ч. Тацкова, угао Истарске и Јакшићеве

А.ч. у насељу "Краљевица" испред зграде Ц2

А.ч. код "Златне звезде", ул. Призренска и К. …

А.ч. "Пајићева"(угао С.Марковића и Н.фронта)

А.ч. "Два брата", угао Н. Пашића и Н. …

А.ч. код "Воћара" угао Н. Пашића и …

А.ч. код "Воћара" угао Н. Пашића и …

А.ч. код "Јединства", ул. Чупићева

А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве

А.ч. код "Попове плаже"

А.ч. код улаза у железни.ст., ул. В. Путника

А.ч. код комуналног предузећа, угао ул. В. …

А.ч. код Хотела "Србија ТИС", ул. Крфска

А.ч. Фарма "Видрица" ул.Вишеградска

А.ч. на углу Ц.Армије и Чегарске, код кафане …

А.ч."Недељкова", угао Вардарске и Новосадске

А.ч. код обданишта "Маслачак"‐Кључ III

А.ч. на углу Пожаревачке и С. Главаша, код …

А.ч. код О.Ш. "Х.Вељко"

А. Ч. Код Ф. Игралишта "Каблови"

А.ч. код "Звезданске кривине", угао Ц. …

А.ч. угао улице Б. Цоловића и Ц. Армије

 
Напомена: у мају месецу није вршено мерење температуре воде на артеским чесмама 
 
 
 
 
 

 



36 СТРАНА   БРОЈ 26  SLU@BENI LIST 04. ЈУН 2015.  

 
Дискусија резултата 

 
Физичко-хемијски показатељи 

 
 Мерењем је утврђено да укупан проток на испитиваним чесмама (28) за 

период узорковања oктобар 2014. године износи 2,296 l/s, обзиром да на 
артерским чесмама: „Пајићева“, код „Воћар“-а, горња цев и код хотела „Србија-
Тис“ у Крфској улици, није било воде. У месецу октобру за испитиване чесме, 
измерен је мањи укупан проток у односу на претходну годину (када је износио  
2,542 l/s).     
 

 Мерењем температуре воде утврђено је да се температура ових вода креће од 
14,5 – 21,1оC. Највећу температуру има вода са артерске чесме на "Говеђој 
пијаци" где је измерена температура воде од 21,1оC. 

 
 Повећана мутноћа установљена је у периоду узорковања април - мај 2014. 

године код три артеске чесме и креће се од 5,5-6,3 NTU, у октобру месецу је 
такође установљена повећана мутноћа код три чесме и креће се од 5,17-5,91 
NTU. На артеској чесми код О.Ш. „Љубица Радосављевић-Нада“ утврђена је 
повећана мутноћа у оба узорка воде, као и у ранијем периоду узорковања. Као 
физички параметар квалитета воде, повећана мутноћа не би требало да 
изазива поремећај људског здравља, али захтева даље праћење. 

 
 Анализом вредности pH утврђена је повећана pH вредност  од 8,8 – 9,0 на 

следећим чесмама: чесма на улазу у железничку станицу, код „Воћар“- а доња 
цев, чесма код „Јединства“ у Чупићевој улици, као и на чесми код „Говеђе 
пијаце“ у оба периода узорковања (април/мај и октобар). Ове благо повећане 
вредности pH  карактеристика су дубинских вода нашег подручја и не утичу 
штетно на  здравље људи јер се ради о благо алкалним водама. 
 

Бактериолошки показатељи 
 
  У оба периода узорковања, воде свих артеских чесама су биле бактериолошки 
исправне. Добар квалитет, када је у питању бактериолошка исправност, основна је 
карактеристика артеских вода овог подручја 

 
Закључак и предлог мера 

 
 Испитивања хигијенске исправности вода код артеских чесама на подручју 
Зајечара, спроведена током 2014. године показују да је квалитет вода задовољавајући, 
што показује висок степен физичко-хемијске исправности (80.83%) и потпуна 
бактериолошка исправност (100%). 

 Код вода артеских чесама потврђују се раније уочени разлози неисправности 
попут повећане pH вредности (10 узорака) повећане мутноће (6 узорака) и приметне 
боје (1 узорак). У оба периода узорковања (април/мај и октобар) од укупно 80 узорака 
воде 17 је било неисправно у физичко-хемијском погледу, односно 21.52%. 

 Прегледом околине артеских чесама утврђено је да је хигијенско стање 
незадовољавајуће код појединих артеских чесама које нису уређене у досадашњем 
периоду. Лоша хигијена околине чесама могла би негативно да утиче на хигијенску 
исправност воде са артеских чесама, услед секундарног загађења. 
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  У 2014. години уређена је околина следећих артеских чесама: 

 А.ч. код “Звезданске кривине”, угао Црвене Армије и Д.Р.”Боби”, 
 А.ч. у ул. Бранка Перића, 
 А.ч.“Тацкова”, угао Истарске и Јакшићеве, 
 А.ч.”Недељкова”, угао Вардарске и Новосадске, 
 А.ч. угао ЈНА и Гундулићеве. 

 

 Стручном анализома је утврђено да повећана pH вредност не угрожава 
здравље људи јер се ради о благо повећаним вредностима (8,8-9,0) што даје благу 
алкалну реакцију воде а то јесте карактеристика артеских вода нашег подручја. 

     Повећана мутноћа на чесмама је доказ процеса који се дешавају на дубини 
одакле ова вода долази под позитивним притиском на површину земље. Мутноћа као 
физички параметар не би требало да има утицај на здравље људи, међутим уколико се 
у наредном периоду узорковањем утврде повећане вредности са тенденцијом раста, 
неопходно је обележити чесму „да се вода не препоручује за пиће“. 

  

        Да би се артеске чесме у Зајечару сачувале и одржао добар квалитет воде, 
потребно је предузети следеће мере:   

1. Наставак санације и уређења непосредне околине чесама као и одвода воде 
у циљу спречавања "секундарног" загађивања изворишта. (Спровођење је у 
надлежности Јавног комуналног предузећа "Водовод")   

2. Успостављање зона санитарне заштите (где је то могуће) у складу са 
Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања (“Службени гласник РС”, бр.92/08). (Ово је 
законска обавеза за све кориснике подземних вода)    

3. Контрола хигијенске исправности вода артеских чесама у континуитету  два 
пута годишње. (Спровођење је у надлежности Јавног комуналног предузећа 
"Водовод", ангажовањем овлашћене институције) 

4. Постављање славина - затварача на чесмама у циљу смањења 
неконтролисаног отицања воде, што је у складу са Законом о водама ("Сл. 
гласник РС", бр.30/10) и препоруком Института за хидрогеологију Рударско-
геолошког факултета у Београду из 2002. године. (Спровођење је у 
надлежности Јавног комуналног предузећа "Водовод") 

5. Видно обележавање чесама чија вода није за пиће. (Спровођење ове мере 
врши се по налогу санитарне инспекције) 

6. Спровођење детаљних хидрогеолошких истраживања и утврђивање  резерви 
подземних вода, као услов за добијање експлоатационог права и спречавање 
надексплоатације подземних вода у неогеном басену. (Ово је законска 
обавеза за све кориснике подземних вода, а њено спровођење је у 
надлежности републичких органа) 
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III  РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА АКУМУЛАЦИЈЕ "ГРЛИШТЕ"  

У 2014. ГОДИНИ 
  
 Вода је један од најважнијих природних ресурса чији се недостатак већ 
региструје у многим деловима света. Због тога је од великог значаја заштита 
расположивих вода од загађивања, као и њихово рационално коришћење. 
 Систем за водоснабдевање града Зајечара и појединих сеоских насеља састоји 
се из два изворишта (Акумулација "Грлиште" и карстно врело "Тупижница"), Постројења 
за пречишћавање воде и резервног изворишта - бунара у приобаљу Белог Тимока.  

 Акумулација "Грлиште" као део система за водоснабдевање града Зајечара и 
околних сеоских насеља формирана је пре двадесет шест година као површинска 
акумулација у коју се уливају Ласовачка и Леновачка река. Вода из акумулације се 
гравитационо допрема до Постројења за пречишћавање воде где подлеже комплетном 
третману пречишћавања (предхлорисање, таложење, озонирање, филтрација и 
нормално хлорисање), док се вода из карстног врела "Тупижница" и вода из бунара у 
приобаљу Белог Тимока само хлорише. На путу до Зајечара водом са Тупижнице 
снабдевају се сеоска насеља Лесковац, Грлиште, Грљан и део насеља Горња Бела 
Река. Вода из Акумулације "Грлиште", након пречишћавања меша се са водом са 
Тупижнице и водом резервног изворишта у приобаљу и као таква дистрибуира 
корисницима. 

 На градски водовод, поред града Зајечара, повезана су још и сеоска насеља: 
Вражогрнац, Аврамица, Велики Извор, Рготина, Шљивар, Николичево, Лубница, 
Звездан, Планиница, Леновац, Гамзиград, Трнавац и Чокоњар. 
 Од 2009. године на градски водовод је прикључена и Гамзиградска Бања. 
 Могућност да користе хигијенски исправну воду за пиће из градског водовода, у 
2012. години добила су сеоска насеља Јелашница и Вратарница, а у 2013. години 
сеоска насеља Халово, Шипиково и Градсково.  

Квалитет воде у Акумулацији "Грлиште" прати се од почетка њене 
експлоатације. По утврђивању "нултог стања" у првој години експлоатације Завод за 
јавно здравље "Тимок" Зајечар и Јавно комунално предузеће "Водовод" Зајечар 
наставили су са континуираним испитивањем воде у Акумулацији "Грлиште" према 
Програму који се утврђује за сваку годину. 

Последњих година обим истраживања је у односу на 2001. годину, када су 
рађена комплетна истраживања смањен (обављају се испитивања везана за квалитет 
воде), због недостатка финансијских средстава.  
 

Обим истраживања 
 

 Испитивања квалитета воде из Акумулације "Грлиште" у 2014. години 
обухватила су физичка, хемијска, микробиолошка и биолошка испитивања воде на 
следећим местима: 

 из обе притоке (Ласовачке и Леновачке реке) пре улива у Акумулацију; 
 профил I (средина Акумулације);  
 профил II (код водозахвата). 
 

 На назначеним местима вода је узоркована са различитих дубина једном 
месечно и испитивана у лабораторијама Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар и 
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар на све параметре који су дати у 
Програму. 
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Квалитет воде у притокама Акумулације 

 

 Притоке Акумулације за водоснабдевање “Грлиште” - Ласовачка и Леновачка 
река понекад пресушују током лета.  
 У пролећном периоду, када ове реке имају највећу количину воде, концентрације 
фосфора и азота које доспевају у Акумулацију су највеће (дневне количине унетог 
азота могу износити 600 до 800 kg а фосфора до 100 kg) што доводи до погоршања 
квалитета воде и изазива бујање алги у летњем периоду. 
 Испитивања су показала да су Ласовачка и Леновачка река знатни загађивачи 
Акумулације. То је и разумљиво обзиром да ове реке до свог улива у Акумулацију 
пролазе кроз сеоска насеља у којима није регулисан проблем отпадних вода и 
одлагање чврстог отпада (Лесковац, Горња Бела Река, Леновац, Ласово и Врбовац). 
 

Квалитет воде у Акумулацији 
 

 У поређењу са притокама, квалитет воде у Акумулацији је знатно бољи 
захваљујући моћи самопречишћавања акумулације. Испитивања су показала да је 
квалитет воде код водозахвата нешто бољи него на  средини Акумулације што је такође 
последица самопречишћавања. Потребно је нагласити да са повећањем уноса 
загађујућих материја моћ самопречишћавања слаби и може чак и престати. 

 Поред загађења које се уноси у Акумулацију преко притока, додатном загађењу 
доприноси ерозија околног земљишта (чије се обрадиве површине третирају 
вештачким ђубривима, пестицидима и хербицидима), као и активности риболоваца који 
бацају велике количине хране за рибе у Акумулацију. 
 Услед обилних киша и наглог дотока воде у Акумулацију за водоснабдевање 
“Грлиште”, у периоду април – мај 2014. године дошло је до привремене неисправности 
воде у градској водоводној мрежи. 
           У току 2014. године, Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију 
Градске управе Зајечар извршило је уклањање објеката, предмета и ствари у зони 
санитарне заштите Акумулације за водоснабдевање “Грлиште”. Том приликом 
уклоњено је око 150 објеката, предмета и ствари на основу извршних Решења и 
Закључака о дозволи извршења грађевинских и комуналних инспектора. Због великог 
водостаја на језеру остало је неуклоњено пет дрвених молова, обзиром да је њихово 
уклањање захтевало ангажовање специјалних јединица сектора за ванредне ситуације 
са чамцима. 
 Поред обале акумулације остала је извесна количина отпада који ће бити 
уклоњен од стране ЈКП “Водовод” Зајечар, када временски услови то буду дозволили. 
 Комунална инспекција је извршила обилазак свих домаћинстава у селима  
Лесковац, Горња Бела Река, Леновац и Ласово. Том приликом изречена је забрана 
изливања санитарно фекалних отпадних вода и отпадних вода из ђубришних јама у 
потоке, канале, јаруге и реке, односно наложена је изградња водонепропусних 
септичких и ђубришних јама тамо где не постоје. 
 Управљање комуналним отпадом у насељима сливног подручја није решено. У 
наредном периоду неопходно је хитно решавање овог проблема, што подразумева 
набавку контејнера за комунални отпад и организовано извожење  од стране Јавног 
комуналног предузећа у чијој је надлежности управљање комуналним отпадом. Такође 
је неопходно уклањање, односно санација дивљих депонија у насељима сливног 
подручја Акумулације “Грлиште”. 
 Истраживања која се спроводе свих ових година показују да је Акумулација 
"Грлиште" изложена појачаној еутрофикацији. Све површинске акумулације у току свог 
постојања неминовно пролазе кроз процес еутрофикације који је изазван продукцијом и 
нагомилавањем органских материја. То је дугогодишњи процес којим се једно језеро 
претвара у мочвару. Због тога је неопходно праћење квалитета воде и промена у 
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Акумулацији, као и спровођење адекватних мера заштите како би се овај процес 
успорио и на тај начин очувао квалитет воде, односно продужио век Акумулације. 
 У прилог томе иде и Правилник о начину одређивања и одржавања зона 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Службени гласник РС", бр. 92/08) који 
дефинише као I зону непосредне санитарне заштите целу Акумулацију са приобалним 
појасом од 10 m, као и притоке са приобаљем од 10 m. У овој зони важи најстрожији 
режим који омогућава суштинску заштиту Акумулација које служе за водоснабдевање. 
 Током 2014. године, Скупштина града Зајечара донела је Одлуку о заштити 
изворишта водоснабдевања Акумулације “Грлиште” којом су дефинисане зоне 
санитарне заштите, мере заштите акумулације, као и обавезе инспекцијских органа у 
предузимању мера заштите. 
 
 

Закључак и предлог мера 
 

 На основу резултата испитивања Акумулације "Грлиште" може се закључити 
следеће: 

 Акумулација "Грлиште" изложена је процесу еутрофикације који се може 
успорити смањењем уноса органских материја.  

 Главни извор загађења Акумулације "Грлиште" су: сеоска насеља у сливном 
подручју (због нерегулисаних отпадних вода и чврстог отпада), околно 
пољопривредно земљиште (чијим се спирањем уноси додатно загађење) и 
риболовци (који бацају у воду велике количине хране за рибе). 

 

 Имајући у виду да је намена Акумулације водоснабдевање, предлажу се 
следеће мере заштите: 

 Решавање проблема отпадних вода и чврстог отпада из сеоских насеља која 
се налазе у зонама санитарне заштите Акумулације "Грлиште" и њених 
притока изградњом непропусних септичких и ђубришних јама и 
организованим извожењем комуналног отпада на депонију. Постављање 
контејнера и организовано извожење комуналног отпада у надлежности је 
Јавног комуналног предузећа задуженог за управљање комуналним отпадом. 

 Нешкодљиво уклањање животињских лешева у складу са Законом о 
ветеринарству ("Сл. гласник РС", бр. 91/05). 

 Заштита земљишта од ерозије изградњом антиерозионих преграда у сливу 
Леновачке и Ласовачке реке као и подизање шумског појаса према Пројекту 
заштите Акумулације "Грлиште" од наноса, израђеног од стране Института  за 
шумарство и дрвну индустрију Београд. 

 Планско порибљавање у циљу очувања квалитета воде у Акумулацији 
"Грлиште", у складу са важећим законским прописима. 

 Спровођење Пројекта санитарне заштите Акумулације "Грлиште". 
 Успостављање и одржавање зона санитарне заштите у складу са Одлуком о 

заштити изворишта водоснабдевања Акумулације “Грлиште” (“Службени лист 
града Зајечара”, бр.35/14). 

 Пуњење Акумулације "Грлиште" до пројектоване коте. 
 Наставак континуираног инспекцијског надзора у циљу спречавања изградње 

и постављања објеката, предмета и ствари у зонама санитарне заштите.  
 Редовно праћење квалитета воде, муља, планктона и насеља дна 

Акумулације "Грлиште". 
 Израда Просторног плана подручја посебне намене сливног подручја 

Акумулације "Грлиште". 
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IV  ЕВИДЕНЦИЈА О ПРИКУПЉЕНОМ КОМУНАЛНОМ ОТПАДУ 

 
 Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар" из Зајечара доставља месечни 
извештај о извожењу отпада из домаћинстава који се одлаже на Градску депонију код 
Халова. Количина укупног чврстог отпада који се одлаже на Градску депонију као и 
састав отпада током 2014. године, приказани су у Табелама 9 и 10. 
 
 
Табела 9: Количина укупног чврстог отпада у 2014. години 
 

Mесец 
Количина укупног чврстог отпада 

(t) 
Од тога из домаћинства (t) 

јануар 1,982.80 1,019.45 

фебруар 
2,072.06 1,046.14 

март 2,372.27 1,129.94 

април 2,218.63 1,126.29 

мај 
2,198.78 1,050.06 

јун 
1,965.62 1,063.83 

јул 
2,446.69 1,087.00 

август 
1,945.76 969.17 

септембар 
2,311.76 1,182.87 

октобар 
2,271.99 1,969.03 

новембар 
1,963.03 909.93 

децембар 
2,877.43 1,775.10 

укупно 26,626.82 14,328.81 

 
 
Табела 10: Састав отпада у 2014. години 
 

Mесец Папир Стакло Гума Пластика Метал 
Алуми
нијум 

Грађеви
нски 
отпад 

Органски 
отпад 

Остало 
(пепео, 
шљака) 

јануар 2.50 2.00 0.50 4.00 1.00 / 20.00 48.00 22.00 

фебруар 2.50 2.00 0.50 4.00 1.00 / 20.00 48.00 22.00 

март 2.50 2.00 0.50 4.00 1.00 / 22.00 50.00 18.00 

април 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 22.00 47.00 18.00 

мај 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 22.00 47.00 18.00 

јун 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 22.00 50.00 15.00 

јул 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 22.00 50.00 15.00 

август 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 22.00 50.00 15.00 

септембар 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 22.00 50.00 15.00 
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октобар 3.00 4.00 1.00 4.00 1.00 / 20.00 50.00 17.00 

новембар 2.00 5.00 1.00 3.00 2.00 / 22.00 41.00 24.00 

децембар 4.00 3.00 1.00 5.00 1.00 / 18.00 39.00 29.00 

Укупнo (t) 34.50 42.00 10.50 48.00 13.00 0.00 254.00 570.00 228.00 

 
 

 
Из Табеле 10. може се закључити да количина рециклабилних компоненти (папир, 
стакло, пластика) у комуналном отпаду није смањена у односу на претходну годину, 
што указује на недовољно издвајање рециклабилног отпада из комуналног отпада.  
 У складу са Законом о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр.36/09 и 
88/10) и Локалним планом управљања отпадом на територији Зајечара, неопходно  је 
обезбедити:  

- организовано извожење комуналног отпада из свих насеља на територији 
Зајечара; 

- примарну селекцију рециклабилног отпада из домаћинстава, постављањем 
контејнера за сакупљање и одвајање отпада који се може рециклирати (ПЕТ 
амбалажа, папир и картон, стакло, пластика, метал и друго); 

- одлагање на депонији “Халово” искључиво отпада који се не може рециклирати и 
поново употребити; 

- одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења (након издвајања 
рециклабилних компоненти) у складу са Одлуком о одређивању локације за 
одлагање грађевинског отпада и отпада од рушења објеката на територији града 
Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр,16/10). 

 
                                       
                                         
                     ШЕФ ОДСЕКА                                                     
    ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
 
Јасмина Стевић Јовић, дипл.инж.тех.,с.р          Славка Стојановић, дипл.правник,с.р 
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 Нa основу члана 100. став 4. 
Закона о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 
- др.закон, 72/09 – др.закон и 43/11 – 
одлука УС), члана 39. Статута Града 
Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и 
Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
заштиту и унапређивање животне 
средине Града Зајечара (“Службени лист 
града Зајечара”, бр.22/09), Скупштина 
Града Зајечара, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне 
средине Републике Србије, број 401-00-
01226/2015-09 од 12.05.2015. године, на 
седници одржаној 04.06.2015. године, 
донела је  
  

 ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. 

ГОДИНУ 
  

I  
 Овим Програмом утврђује се обим, 
расподела и коришћење средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Зајечара за 2015. годину у 
циљу реализације планова, програма, 
пројеката и других активности у области 
заштите и унапређивања животне 
средине на територији Зајечара, а у 
складу са Програмом заштите животне 
средине на територији града Зајечара за 
период од 2012. до 2019. године (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр.15/12). 
 За реализацију Програма 
планирају се средства која ће се 
користити преко рачуна буџета Града 
Зајечара, остварена од дела накнаде за 
загађивање животне средине према члану 
85. Закона о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 
- др.закон, 72/09 – др.закон и 43/11 – 
одлука УС), од накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине према 
Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине града 
Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 
9/10, 12/10, 16/10 и 15/14), од 
неутрошених средстава пренетих из 

претходне године на основу Одлуке о 
првом допунском буџету града Зајечара 
за 2015. годину, донете на седници 
Скупштине града Зајечара дана 
22.03.2015. године и од прихода из других 
извора у складу са Законом  и то: 
 
-неутрошена средства пренета из 2014. 
године.............................70.251.884,33 дин. 
-планирани приходи за 2015. 
годину............................ .54.000.000,00 дин. 
 
Укупни износ................124.251.884,33 дин. 
 

II 
 Средства из тачке I овог Програма 
користиће се за финансирање следећих 
активности: 
р.бр.          Врста активности              Износ 
.......................................................................                       
 
1. Реализација подстицајних, 
превентивних и санационих пројеката 
и програма: 
                                        77.820.884,33 дин. 
                                                                                              
1.1.Активности на реализацији програма и 
пројеката управљања отпадом 
 

1.1.1.Набавка контејнера у циљу 
проширења обима организованог 
извожења комуналног отпада из сеоских 
насеља (1,1 m³) ...............5.000.000,00 дин. 
 

1.1.2.Набавка контејнера за насеља 
сливног подручја акумулације “Грлиште” 
(5 m³) ................................1.500.000,00 дин. 
 

1.1.3.Набавка контејнера за рециклабилни 
отпад (папир, стаклена, метална и ПЕТ 
амбалажа) за школе, предшколске 
установе и рециклажна острва у граду 
.........................................4.000.000,00 дин. 
 

1.1.4.Уклањање и санација дивљих 
депонија...........................3.000.000,00 дин. 
 

1.1.5.Набавка машине за манипулативне 
радове на  депонији “Халово” 
.........................................7.000.000,00 дин. 
 

1.1.6.Успостављање Центра за 
сакупљање кабастог и рециклабилног 
отпада (набавка пресе за ПЕТ  
амбалажу)...........................500.000,00 дин. 
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1.1.7.Активности на уређењу постојеће 
депоније  “Халово” (рампа, манипула-
тивне површине)..............1.500.000,00 дин. 
 

1.2.Унапређење и заштита Парк шуме 
“Краљевица” 
 

1.2.1.Сезонско чишћење традиционалних 
места окупљања (пикник зоне на подручју 
Парк шуме  “Краљевица”)  
.............................................500.000,00 дин. 
 

1.3.Унапређење зеленила 
 

1.3.1.Унапређење и одржавање јавних 
зелених површина, међублоковског зеле-
нила стамбених објеката, успостављање 
дрвореда и замена недостајућих садница 
..........................................1.500.000,00 дин. 
 

1.3.2.Реализација Програма озелењавања 
школских дворишта (градских и сеоских 
школа) у циљу смањења загађености 
ваздуха и угрожавања буком  
..........................................1.500.000,00 дин. 
 

1.4.Активности на заштити подземних 
вода од секундарног загађења (снимање 
стања и успостављање функције профила 
на артеским чесмама, одржавање 
функционалности одвода воде, замена 
неадекватних филтера, постављање 
корпи засмеће где недостају)  
..........................................3.000.000,00 дин. 
 

1.5.Управљање отпадним водама 
 

1.5.1.Успостављање функционалности 
свих градских jаруга за одвођење 
атмосферских отпадних вода на подручју 
Зајечара ....….................24.251.884,11 дин. 
 

1.5.2.Спровођење истражних радова 
(геотехничке,  геодетске и хидролошко – 
хидрауличке подлоге) у циљу израде 
Пројекта одвођења отпадних вода  града 
Зајечара  ..........................3.600.000,00 дин. 
(обавеза из претходне године) 
 

1.5.3.Суфинансирање израде 
документације и реализације пројеката 
одвођења отпадних вода  
..........................................8.600.000,00 дин. 
 

1.6.Заштита земљишта 
 

1.6.1.Заштита земљишта од деградације 
ерозионим процесима и клизиштима 
..........................................2.000.000,00 дин.  

1.6.2.Ремедијација земљишта деградира-
ног  поплавама (стабилизација косина 
обала ради санације клизишта) 
..........................................5.000.000,00 дин. 
 
1.6.3.Замена азбестно цементних цеви 
(обавеза из претходне године) 
..........................................1.200.470,22 дин. 
 
1.7.Сузбијање комараца и крпеља на 
територији Зајечара .......4.000.000,00 дин. 
 
1.8.Аерополен 
 
1.8.1.Набавка матријала за праћење 
аерополена (предметна и покровна 
микроскопска стакла, траке за 
детектовање, гел за припрему предметних 
стакала, шпатула) ................50.000,00 дин. 
 
1.8.2.Уклањање амброзије на јавним 
површинама........................118.530,00 дин. 
       
2.Израда пројеката и програма: 
11.631.000,00 дин. 
 
2.1.Ревизија Плана управљања отпадом 
на подручју Зајечара – део II 
............................................ 300.000,00 дин. 
 
2.2. Израда Генералног пројекта 
прикупљања, одвођења и пречишћавања 
отпадних вода Зајечара и свих сеоских 
насеља на територији Зајечара (обавеза 
из претходне године) 
........................ .................3.481.000,00 дин. 
 
2.3.Израда Главног пројекта колектора и 
црпних станица за одвођење отпадних 
вода на територији Зајечара  
..........................................6.600.000,00 дин. 
 
2.4.Еколошко-економски инструменти 
интегралног програма заштите животне 
средине и управљања природним 
ресурсима за развој града Зајечара и 
План екоремедијације деградираних 
простора на подручју града Зајечара 
..........................................1.250.000,00 дин. 
 (обавеза из претходне године) 
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3.Праћење стања животне средине 
(мониторинг) и извештавање: 
..........................................6.350.000,00 дин. 
 
3.1.Контрола квалитета ваздуха на два 
мерна места у континуитету (нас. 
”Котлујевац” и нас. ”Краљевица”) 
 .........................................1.500.000,00 дин.
  
3.2.Контрола површинских вода 
(квартално на 10 мерних места: Црном и 
Белом Тимоку, Рготском и Совинском 
језеру и Акумулацији “Грлиште”) 
..........................................1.500.000,00 дин. 
 
3.3.Контрола квалитета земљишта у 
зонама изворишта, поред саобраћајница, 
у зони становања, поред школа и у 
вртићима, подручје индустријске зоне, 
градске депоније, деградираних подручја, 
парк шуме “Краљевица”, једном годишње 
на 20 мерних места ........1.500.000,00 дин. 
 
3.4.Мерење нивоа комуналне буке за дан, 
вече и ноћ у циљу утврђивања акустичких 
зона на територији Зајечара  
.........................................1.500.000,00 дин. 
 
3.5.Друга мерења у животној средини, по 
указаној потреби (у случају удеса)  
.............................................350.000,00 дин. 
 
4. Остале активности                                                       

28.450.000,00 дин. 
 
4.1.Активности на обележавању и 
промоцији значајних датума и догађаја и 
учествовање у едукативним семинарима 
.............................................500.000,00 дин. 
 
4.2.Активности на обележавању “Мај-
месец чистоће” ..................300.000,00 дин. 
 
4.3.Финансирање набавке стручних 
часописа и литературе ........50.000,00 дин. 
 
4.4.Континуирано информисање јавности 
о стању и квалитету животне средине, 
спровођењу програма и планова, у 
случају удеса, активностима у управљању 
отпадом, предузетим мерама, промоција и 
популаризација значаја заштите животне 
средине и очувања природних вредности, 
путем медија .................20.000.000,00 дин. 

4.5.Реализација Програма едукације деце 
предшколског, основно-школског узраста и 
омладине из области животне средине по 
тематским целинама и израда еколошког 
интернет портала ............7.500.000,00 дин.  
 
4.6.Трошкови Техничке комисије за оцену 
нацрта интегрисаних дозвола и Извештаја 
о стратешкој процени ........100.000,00 дин.  
 
 
УКУПНА  СРЕДСТВА.  
..................................=  124.251.884,33 дин. 
 
  

III 
 Програм коришћења средстава, у 
обиму из тачке I овог Програма, заснива 
се на процењеним приходима Буџетског 
фонда за заштиту животне средине града 
Зајечара за 2015. годину и пренетим 
неутрошеним средствима Буџетског 
фонда за заштиту животне средине града 
Зајечара из 2014. године, према  Одлуци 
о првом допунском буџету града Зајечара 
за 2015. годину.  
 Финансирање, односно суфинан-
сирање наведених активности, вршиће се 
у зависности од прилива средстава 
прикупљених у складу са Одлуком о 
накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине на територији града 
Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 
9/10, 12/10, 16/10 и 15/14), прилива 
наменски уступљених средстава у складу 
са Законом о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 
- др.закон, 72/09 – др.закон и 43/11 – 
одлука УС), односно остварених прихода 
из других извора, у складу са Законом.  

 
IV 
 

 У случају да се приходи не остваре 
у планираном износу, градоначелник 
Града Зајечара ће утврдити приоритетне 
активности. 
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V 

 Активности из тачке II овог 
Програма реализоваће се у складу са 
важећим законским прописима и актима 
Града Зајечара, којима је регулисана 
свака појединачна активност. 
 

VI 
 Неискоришћена средства буџетског 
фонда за заштиту животне средине града 
Зајечара из 2015. године распоредиће се 
у оквиру Буџетског фонда за заштиту 
животне средине за 2016. годину. 
 

VII 
 Исплату средстава за реализацију 
активности из овог програма одобрава 
градоначелник Града Зајечара или лице 
које он овласти, на законом прописан 
начин. 
   

  VIII 
 Овај Програм објавити у 
“Службеном листу града Зајечара”. 
 

IX 
 Даном објављивања овог 
Програма престаје да важи Програм 
коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Зајечара 
за 2015. годину (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.51/14). 
 
 
I бр.501-91 
У Зајечару, 04.06.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

    
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, 
именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
Одлуке о Градском већу Града Зајечара 
(“Сл. лист Града Зајечара”, бр. 29/13, 
31/13 и 51/14), Градско веће Града 
Зајечара, на седници одржаној 22.05.2015. 
године, донело је 

О Д Л У К У  
о измени одлуке о потреби службеног 
путовања  председника Скупштине 

града Зајечара у Мађарску и Аустрију 
 

Члан 1. 
 

 Став 2 члана 1.Одлуке о измени 
одлуке о потреби службеног путовања  
председника Скупштине града Зајечара у 
Мађарску и Аустрију, се мења и гласи: 
  „Службено путовање трајаће од 
13.05. до 17.05.2015.године“.  

 
Члан 2. 

 
 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 
 III бр. 011- 36 /15 
 У Зајечару, 22.05.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 
 На основу члана 59. ст.1 тач.11. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист Града 
Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 12 ст.8. Одлуке о градском 
већу Града Зајечара (Сл.лист Града 
Зајечара“, бр.21/13, 31/13 и 51/14) Градско 
веће Града Зајечара, на седници одржаној 
02.06.2015. године, донело је 
 

ЗАКЉУЧАК 
о давању сагласности на Предлог Реда 

вожње линијског градског и 
приградског  превоза путника у 

друмском саобраћају на територији 
Града Зајечара 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Предлог 
Реда вожње линијског градског и 
приградског  превоза путника у друмском 
саобраћају на територији Града Зајечара 
сачињен 02.06.2015. године, са укупном 
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недељном километражом до 13.741,7км, 
превозника Д.О.О. "Николић превоз" 
Самариновац по Уговору бр 404-184 од 
25. 03. 2015. године. 

 
II 

 
 Закључак објавити у „ Службеном 
листу Града Зајечара“. 

 
 III  број 02-186/15 
 У Зајечару 02.06.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Велимир Огњеновић, с.р.  
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