
 
 На основу члана 33 став 1. и члана 
36. Закона о јавном дугу (“Сл. гласник 
РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 
68/2015), а у складу са чл. 32.  став 1. 
тачка 15) Закона о локалној самоуправи 
(“СЛ.Гласник РС”, број 129/07 и 83/2014-
др.закон),  члана 39. Став 1. тачка 16. 
Статута града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“ број 1/08, 3/08-испр., 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), по претходно 
прибављеном Мишљењу Министарства 
финансија број: 401-1769/2015-001 од 
13.08.2015. године, Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној дана 
03.09.2015. године доноси  
 

ОДЛУКУ 
О ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 Град Зајечар, задужује се за рефи-
нансирање задужења према кредитору 
Banca Intesa AD Beograd, у износу од 
432.394.000,00 динара, који обухвата 
главницу, редовну каматУ и затезну камату. 
 

Члан 2. 
 

 Овлашћује се Велимир Огњеновић, 
Градоначелник града Зајечара да закључи 
уговор са банком о кредиту за 
рефинансирање из чл. 1. ове одлуке. 
 

Члан 3.  
 

 Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у “Службеном листу града 
Зајечара”. 
 
 I број 400-94 
 У Зајечару, 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

 На основу члана 27. став 10. и чл. 
29. став 4. Закона о јавној својини (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/11, 88/13 и 105/14), 
члана 3. став 2. и став 4. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непо-
кретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини и поступ-
цима јавног надметања и прикупљања 
писмених понуда (“Сл. гласник РС” бр. 
24/12 и 48/15), члана 16. Одлуке о 
условима прибављања и располагања 
стварима у јавној својини Града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“ бр. 16/14) и 
члана 39. 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 03.09.2015. године, 
донела је  

 
О Д Л У К У 

 
о отуђењу дела стамбено пословне 

зграде у ул. Светозара Марковића бр. 20 у 
Зајечару из јавне својине Града Зајечара, 

непосредном погодбом, 
уз накнаду према тржишној вредности 

 
Члан 1. 

 
 ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине 
Града Зајечара, непосредном погодбом, 
уз накнаду према процењеној тржишној 
вредности, Станковић Петру из Зајечара, 
ул. Преспанска бр.10 следећа непокрет-
ност:           
 - стамбени део стамбено-пословне 
зграде на кп. бр. 9399/1 КО Зајечар, у ул. 
Светозара Марковића бр. 20 у Зајечару, у 
површини од 48 м², са земљиштем испод 
зграде у површини од 71 м², који је у јавној 
својини Града Зајечара према према 
решењу РГЗ Службе за катастар 
непокретности бр. 952-02-16-1/2015-ж од 
12.01.2015. године и листу непокретности 
бр. 18893 КО Зајечар 



2 СТРАНА   БРОЈ 32  SLU@BENI LIST 03. СЕПТЕМБАР 2015.  

 
 Станковић Петар из Зајечара, ул. 
Преспанска бр. 10  укњижен је као 
власник посебног дела исте зграде - 
пословног простора трговине у пов. од 23 
м²,  према листу непокретности бр. 18893 
КО Зајечар и поднео је понуду Граду за 
куповину стамбеног дела  зграде, који је у 
јавној својини, непосредном погодбом. 
 

Члан 2. 
 

 Непокретност из чл. 1. ове Одлуке 
отуђује се из јавне својине Града Зајечара 
непосредном погодбом, по спроведеном 
поступку, у складу са чл. 29. став 4. 
Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” 
бр. 72/11, 88/13 и 105/14) и члана 3. став 
2. и став 4. Уредбе о условима прибав-
љања и отуђења непокретности непос-
редном погодбом, давања у закуп ствари 
у јавној својини и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених 
понуда (“Сл. гласник РС” бр. 24/12 и 
48/15), уз накнаду према процењеној 
тржишној вредности непокретности, у 
укупном износу од 613.032,15 динара.  

 

Члан 3. 
 

   Поступак отуђења непокретности 
из чл. 1. ове Одлуке  из јавне својине 
Града Зајечара, непосредном погодбом 
Станковић Петру из Зајечара, ул. 
Преспанска бр. 10,  према процењеној 
тржишној вредности непокретности, 
покренут је Закључком Градског већа 
града Зајечара III бр. 02-213/15 од 
24.07.2015. године 
 Градско веће града Зајечара је 
Решењем III бр. 02-214/15 од 24.07.2015. 
године образовало Комисију за спро-
вођење поступка отуђења непокретности 
из јавне својине Града Зајечара, непос-
редном погодбом, са задатком да спрове-
де поступак отуђења и да о свом раду 
сачини записник и одговорајући предлог, 
са образложењем о оправданости и 
целисходности отуђења предметне непо-
кретности непосредном погодбом и 
разлога због којих се отуђење не би могло 
реализовати јавним надметањем или 
прикупљањем писмених понуда, у складу 
са чл. 29. став 4. Закона о јавној својини 
(“Сл. гласник РС” бр. 72/11, 88/13 и 

105/14) и чл. 3. став 2. Уредбе о условима 
прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јав-
ног надметања и прикупљања писмених 
понуда (“Сл. гласник РС” бр. 24/12 и 
48/15).  
 

Члан 4. 
 

  Комисија за спровођење поступка 
отуђења непокретности из јавне својине 
Града Зајечара, из претходног члана, 
сачинила је Записник од 31.07.2015. 
године, са Предлогом у коме се наводи да 
је оправдано је и целисходно спровођење 
поступка отуђења предметне непокретно-
сти из јавне својине Града Зајечара, непо-
средном погодбом, Станковић Петру из 
Зајечара, улица Преспанска број 10, уз 
накнаду по тржишној вредности у укупном 
износу од 613.032,15 динара, из разлога 
што је именовани власник посебног дела 
објекта (пословни простор) и самим тим и 
сувласник на заједничким деловима обје-
кта. Такође је нецелисходно изводити не-
опходне радове на санацији објекта, јер би 
сама вредност радова била толика, да је 
потребан дужи низ година закупа као 
стамбеног простора (једнособни стан), да 
би се уложена средства вратила, а у 
питању су хитни радови на делу објекта у 
јавној својини Града, да не би дошло до 
урушавања читавог објекта, чиме би 
знатно била умањена његова вредност а 
постоји и вероватноћа настанка штете на 
делу објекта који је у приватној својини. 
Предлог Комисије је и да трошкове 
преноса, пореза и уписа права својине 
сноси купац. 
 

Члан 4. 
 

 У укупну тржишну вредност 
стамбеног дела непокретности која је 
предмет отуђења, у износу од 613.032,15 
динара обрачуната је: 
 - процењена тржишна вредност 
стамбеног дела зграде у пов. од 48 м², 
утврђена проценом судског вештака, 
Конић Бранка из Зајечара од 06.06.2015. 
године, у износу од  9.300,00 дин/м² 
зграде, што за део зграде који је у јавној 
својини Града Зајечара, укупно износи 
446.400,00 динара, 
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 - тржишна вредност земљишта 
испод зграде, у пов. габарита зграде од 71 
м², утврђена актом Пореске управе - 
Филијала Зајечар од 27.04.2015. године, у 
износу од 1358,36 дин/м²,  што укупно 
износи 96.443,56 динара и 
 - накнада на име доприноса за 
уређење грађевинског земљишта, у 
висини од 1.933,57 дин/м², што за нето 
корисну површину објекта у јавној својини 
Града Зајечара од 36,30 м², укупно износи 
70.188,59 динара, како је утврђено 
допуном процене горе наведеног судског 
вештака од 08.07.2015. године. 
 

Члан 5. 
 

 Станковић Петар из Зајечара је 
изјавом на Записник пред Комисијом дана 
10.08.2015. године дао сагласност са 
купопродајном ценом дела стамбено-
пословне зграде у ул. Светозара 
Марковића бр. 20 у Зајечар, са 
земљиштем испод зграде, у укупном 
износу од 613.032,15 динара, као и да 
сноси сва трошкове преноса, пореза на 
пренос апсолутних права и уписа права 
својине на напокретностима из ове 
Одлуке.  
 

Члан 6. 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
града Зајечара, да име Града Зајечара, у 
року од 30 дана од дана коначности ове 
Одлуке, закључи са Станковић Петром из 
Зајечара Уговор о отуђењу непокретности 
из чл. 1. ове Одлуке, којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе 
уговарача. 

 
Члан 7. 

 
 Ову Одлуку објавити у “Службеном 
листу града Зајечара”.   
 
I бр. 011-49 
У Зајечару, 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

На основу члана 45. и 61-64. 
Закона о водама („Службени гласник РС“, 
број 30/2010 и 93/2012), члана 20. став 1. 
тачка 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/07) и члана 14., 
став 1., тачка 21. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, број бр. 
1/2008, 20/2009, 21/2011, 56/2013 и 
22/2014), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 03.09.2015. године, 
донела је  
 

О Д Л У К У 
о утврђивању ерозионог подручја и 

противерозионим мерама 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком утврђује се 
ерозионо подручје на земљиштима 
угроженим од ерозије на територији града 
Зајечара и прописују противерозионе 
мере, ради спречавања штете од ерозије.  
 

Члан 2. 
 

Поједини изрази употребљени у 
овој Одлуци имају следеће значење: 

Водоток јесте корито текуће воде 
заједно са обалама и водом која њиме 
стално или повремено тече и може бити 
природни (река, бујица, поток) и вештачки 
(канал, просек, измештено корито). 

Речни слив јесте област са које се 
сав површински отицај слива мрежом 
потока, река, а могуће и језером, према 
ушћу, естуару или делти реке у море. 

Подслив јесте област са које се 
сав површински отицај слива мрежом 
потока, река, а могуће и језером, према 
одређеној тачки водотока. 

Бујични ток (бујица) јесте 
повремени или стални ток у коме, услед 
интензивних атмосферских падавина или 
брзог топљења снега, долази до нагле 
измене водног режима у виду високих 
поплавних таласа и могућег угрожавања 
живота и здравља људи и њихове 
имовине, као и амбијентних вредности. 

Ерозионо подручје јесте подручје 
на коме, услед дејства воде, настају 
појаве спирања, јаружања, браздања, 
подривања и клижења, земљиште које 
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може постати подложно овим утицајима 
због промена начина коришћења (сеча 
шума, деградација ливада, изградња 
објеката на нестабилним падинама и 
друго), као и земљиште рудничких и 
индустријских јаловишта. 
 

Члан 3. 
 

На територији града Зајечара 
утврђују се следећа ерозиона подручја: 
 
1. Слив Грлишке реке: 
- Лева притока Белог Тимока са 
површином слива од око 202 км2 – цело 
сливно подручје на КО Ласово, КО Горња 
Бела Река, КО Леновац, КО Лесковац, КО 
Планиница и КО Грлиште; 
2. Слив Белог Тимока са 
притокама: 
- Суви поток, КО Селачка, површина 
слива око 12,32 км2 – цело сливно 
подручје; 
- Селачка река, КО Селачка, површина 
слива око 15,40 км2 – цело сливно 
подручје; 
- Бели поток (Малоизворска река), КО 
Мали Извор, површина слива око 20 км2 – 
цело сливно подручје; 
- Магашевац, КО Мали Извор, површина 
слива око 2,80 км2 – цело сливно 
подручје; 
- Љути дол, КО Вратарница, површина 
слива око 5,57 км2 – цело сливно подручје 
са притокама; 
- Сегментски дол, КО Вратарница, 
површина слива око 4,64 км2 – цело 
сливно подручје са притокама; 
- Шашка река, КО Вратарница, површина 
слива око 27,64 км2 – цело сливно 
подручjе; 
- Прлитска река, КО Прлита, површина 
слива око 27,28 км2 – горњи део слива; 
- Бели Тимок, слив леве обале реке на КО 
Грљан; 
-  Бели Тимок, слив леве обале реке на 
КО Заграђе; 
- Лубничка река, лева притока Белог 
Тимока, са површином слива од око 77,08 
км2 – цело сливно подручје на КО 
Планиница, КО Лубница, КО Шљивар и 
КО Грљан; 

- Слив реке Врбица, лева притока Белог 
Тимока, са површином слива од око 36,08 
км2 – цело сливно подручје на КО 
Мариновац, КО Врбица и КО Боровац; 
3. Слив Црног Тимока: 
- Сливно подручје на КО Гамзиград, КО 
Звездан и КО Зајечар; 
4. Слив Великог Тимока са 
притокама: 
- Дубоки поток, лева притока, са 
површином слива од око 3,20 км2 на КО 
Зајечар; 
- Алапин поток, лева притока, са 
површином слива од око 54,00 км2 – КО 
Николичево, са притокама Суводолском, 
Николичевском и Пивничком реком; 
- Вражогрначка река (Црна река), лева 
притока, на КО Вражогрнац и КО Рготина; 
-  Јелашничка река, са површином слива 
од око 55 км2, на КО Чокоњар и КО 
Јелашница, са притокама: 

 Магушевачки поток, на КО 
Јелашница; 

 Бучине поток, на КО Дубочане, 
КО Јелашница и КО 
Копривница; 

 Копривничка река, на КО 
Копривница; 

- Салашка река, лева притока, са 
површином слива од око 97,00 км2 на КО 
Велика Јасикова, са притокама: 

 Дубочански поток, КО 
Дубочане; 

 Медведовац поток, КО Велика 
Јасикова, КО Мала Јасикова; 

 Јасиковачка река, КО Мала 
Јасикова; 

 Извориште и ток Салашке реке, 
КО Глоговица; 

 Клисура река – КО Глоговица, 
КО Салаш и КО Велика 
Јасикова; 

- Бруснички поток, лева притока, са 
површином слива од око 14,25 км2, на КО 
Брусник и КО Кленовац; 
- Сиколска река, део слива на КО Метриш; 
- Браћевачка река, десна притока, део 
слива са притокама: 

 Бајин поток, КО Шипиково; 
 Брезје поток, део слива на КО 

Шипиково; 
 Прожоровачка река, део слива 

на КО Јасеновац; 
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- Јасеновачки поток, десна притока, са 
површином слива од око 1,20 км2 на КО 
Велики Јасеновац; 
- Копријец поток, десна притока, са 
површином слива од око 2,95 км2 на КО 
Јасеновац; 
- Ваља Лаку поток, десна притока, са 
површином слива од око 4,35 км2; поток 
Градсково, са површином слива од око 
8,80 км2;  поток Оташу Суват, са 
површином слива од око 1,90 км2; поток 
Вирови, са површином слива од око 6,90 
км2; поток Огашу Ћалу ал маре, са 
површином слива од око 2,50 км2, све на 
КО Градсково; 
- Ток Великог Тимока, на делу КО Трнавац 
и КО Табаковац, са припадајућим делом 
слива на левој и десној обали тока; 
- Великоизворска река, десна притока, са 
површином слива од око 25,60 км2 на КО 
Велики извор – десна страна слива; 
- Криви поток, десна притока, са 
површином слива од око 3,80 км2 на КО 
Велики Извор – десна страна слива; 
- Безданица река, десна притока, са 
површином слива од око 8,60 км2 на КО 
Велики Извор и КО Халово – десна страна 
слива; 
- Десна страна сливног подручја Тимока у 
КО Халово, КО Градсково и КО Велики 
Јасеновац. 

Члан 4. 
 

Ради спречавања и отклањања 
штетног дејства ерозије и бујица град 
Зајечар је у обавези да спроводи 
превентивне мере и заштитне радове, као 
и да гради и одржава водне објекте за 
заштиту од ерозије и бујица. 
 

Члан 5. 
 

На ерозионом подручју из члана 3. 
ове Одлуке, у циљу спровођења превен-
тивних мера,  забрањује се власницима, 
односно корисницима земљишта:  

- пустошење, крчење и чиста сеча 
шума и других дугогодишњих 
засада на угроженим парцелама и 
изнад њих, као и на теренима са 
нагибом; 

 
 

- неконтролисано копање и 
преоравање ливада, пашњака и 
необрађених површина и њихово 
претварање у ораничне површине 
ради узгоја једногодишњих 
култура; 

- дуготрајно складиштење чврстог 
материјала на угроженим 
парцелама и изнад њих; 

- испаша стоке у шумама и на 
новоформираним ливадама; 

- затрпавање извора и 
неконтролисано сакупљање и 
одвођење тих вода; 

- изградња објеката без 
одговарајуће планске и пројектне 
документације; 

- изградња објеката који би могли да 
угрозе стабилност земљишта 
(воденице, бране, канали, рибњаци 
и слично); 

- експлоатација речних наноса са 
дна или падина, осим за потребе 
обезбеђења пропусне способности 
корита бујица; 

- непланско вађење земље, песка, 
шљунка и камена, без предходне 
стручне процене парцела на којима 
се планира експлоатација истих и 
добијања сагласности за 
експлоатацију; 

- друге радње којима се поспешује 
ерозија и стварање бујица. 
 

Члан 6. 
 

Ради спречавања штете од 
ерозије, власници, односно корисници 
земљишта дужни су да на ерозионом 
подручју из члана 3. ове Одлуке, 
предузимају следеће заштитне радове у 
циљу спровођења противерозионих мера: 

- пошумљавање и гајење вишего-
дишњих засада (шумских и 
воћарских); 

- подизање и гајење пољозаштитних 
појасева или сађење вишегодиш-
њих дрвенастих биљака; 

- обрађивање земљишта са нагибом 
већим од 10 % управно на пад 
терена, односно по изохипсама 
(хоризонтално); 
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- терасирање пољопривредног зем-

љишта, на падинама нагиба већег 
од 9 %; 

- затравњивање стрмих земљишта, 
тј. подизање вештачких ливада; 

- пошумљавање голети; 
- хидромелиорацију или културно-

техничку мелиорацију деградира-
них парцела (шума и пашњака); 

- ђубрење ораничних површина 
стајским ђубривом; 

- уређење бујичних водотока (чиш-
ћење корита, терасирање и сл.); 

- изградњу специфичних грађевин-
ских објеката (гардона, терасица, 
рустикалних зидића, плетара и 
осталих ретензионих објеката); 

- напасање стоке на одређено 
време или ограничавање броја 
грла која се могу пуштати на 
одређене површине; 

- друге мере у складу са Законом о 
водама и одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

 
Трошкове спровођења против-

ерозионих мера сносе власници, односно 
корисници земљишта. Уколико се 
противерозионим мерама штите одређени 
објекти корисници објекта су дужни да 
учествују у трошковима спровођења 
противерозионих мера. 

Ако бујични токови и јаки ерозиони 
процеси угрожавају насеља, индустријска 
постројења, магистралне и регионалне 
путеве и мелиорационе системе или ако 
се простиру на територији града Зајечара 
и неке од суседних ошпштина, средства 
за изградњу објеката и извршење радова 
и мера за заштиту од штетног дејства 
ерозије и бујица обезбеђују Град Зајечар и 
суседне општине - захваћене бујичним и 
ерозионим процесима, и Република 
Србија. 
 

Члан 8. 
 

За изградњу инвестиционих 
објеката и за извођење грађевинских 
радова на ерозивном подручју, за које је 
водним актима за изградњу прописано 
извођење радова и мера за заштиту од 

ерозије и бујица, правно лице које гради 
тај објекат дужно је да те радове и мере 
изведе на начин предвиђен техничком 
документацијом, пре добијања употребне 
дозволе за тај објекат, сходно одредбама 
чл. 15., 16. и 17. Закона о водама. 
 

Члан 9. 
 

Надзор над спровођењем ове 
Одлуке врши Градска управа Града 
Зајечара – Одељење за инспецијске 
послове и комуналну полицију, у сарадњи 
са надлежним водним инспектором 
Министарства пољопривреде и заштите 
животне средине.  
 

Члан 10. 
 

Новчаном казном у износу од 
50.000 динара до 1.000.000 динара 
казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. не предузме противерозионе мере 
утврђене у члану 4. ове Одлуке; 

2. поступи противно одредби члана 
5. ове Одлуке; 

3. не поступи у складу са одредбама 
члана 6. став 1. Одлуке; 

4. не поступи у складу са одредбама 
члана 8. Одлуке. 
За прекршај из става 1. овог члана, 

казниће се и одговорно лице у правном 
лицу новчаном казном у износу од 5.000 
до 75.000 динара. 
 За прекршаје из става 1. овог 
члана, казниће се предузетник новчаном 
казном од 10.000 до 250.000 динара. 
 

Члан 11. 
 

Новчаном казном у износу од 5.000 
динара до 75.000 динара казниће се 
физичко лице – власник, односно 
корисник пољопривредног земљишта, 
ако: 

1. не предузме противерозивне мере 
утврђене у члану 4. Одлуке; 

2. поступи противно одредбама 
члана 5. Одлуке; 

3. не поступи у складу са одредбама 
члана 6. став 1 Одлуке; 

4. не поступи у складу са одредбама 
члана 8. Одлуке. 
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Члан 12. 

 
 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престају да важе следеће одлуке: 

 Одлука о утврђивању ерозивног 
подручја и противерозивним 
мерама, III број 011-62/02 од 
27.10.1993. године („Сл. лист 
општина Бољевац, Бор, Зајечар, 
Кладово, Књажевац, Мајданпек, 
Неготин и Сокобања“, бр. 30/1993), 

 Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о утврђивању ерозивног 
подручја и противерозивним 
мерама, I број 011-37 од 23.09.2008. 
године („Сл. лист Града Зајечара, 
бр. 3/2008), 

 Одлука о валоризацији новчаних 
казни за прекршаје у области 
привреде, члан 10., I број 011-10 од 
12.03.2010. год. („Сл. лист Града 
Зајечара, бр. 3/2010) и 

 Одлука о изменама и допунама 
Одлуке о утврђивању ерозивног 
подручја и противерозивним 
мерама, I број 011-46 од 25.03.2014. 
год. („Сл. лист Града Зајечара, бр. 
15/2014). 

 
Члан 13. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 011-48 
У Зајечару, 03.09.2015. год. 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р. 

 
 
 
 
 

 На основу члана 29. став 3. Закона 
о основама система образовања и 
васпитања  („Сл.гласник РС“,број 72/2009, 
52/2011, 55/2013 и 35/2015-аутентично 
тумачење), члана 2. став 3. Уредбе о 
критеријумима за доношење акта о мрежи 
предшколских установа и акта о мрежи 
основних школа („Сл.гласник РС“,број 
80/2010) и члана 39. став 1. тачка 7. 
Статута града Зајечара (“Сл.лист града 
Зајечара”,бр. 1/08, 3/08-испр., 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној  03.09.2015. године,  
донела је  
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ  ОДЛУКЕ О МРЕЖИ 
ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком врше се измена 
Одлуке о мрежи предшколских установа 
на територији града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.33/2011 и 37/2013), 
тако што се члан 3. став 1. тачка 2. табеле 
мења и гласи: 
 

Ред-
ни 
број

Назив 
вртића 

Седиште и 
адреса 

Облици 
рада 

2. “ЗДРАВАЦ“
ул. Костадина 
Костадиновића 
Чауша бр.10 

Целодневни 
и 

полудневни 

 
Члан 2. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број: 011-50 
У Зајечару, 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.прав. с.р. 
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 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1.Одлуке о начину 
обележавањa Дана Града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина Града  Зајечара, на седници 
одржаној 03.09.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 
I 
 

 Годишња награда Града Зајечара 
за 2015. годину, додељује се: 
 

 1. Немањи Мадићу, студенту 
Физичког факултета у Београду, за 
постигнуте резултате у области физике и 
изузетном успеху на Интернационалној 
олимпијади  у Казахстану. 
 2. Дејану Трифуновићу, нас-
тавнику техничког и информатичког 
образовања у ОШ ''Десанка Максимовић'' 
у Зајечару, за  изванредне резултате са 
ученицима на државном и европском 
такмичењу у области  саобраћаја. 
 3. Пивари HEINEKEN Србија 
Д.О.О Зајечар за допринос развоју и 
промоцији Града Зајечара. 
 4. Привредном друштву ОГРЕВ-
СТАМЕНКОВИЋ Д.О.О. Зајечар за 
пружену помоћ у виду донација школама 
на територији града Зајечара.  
 5. Одељењу инвазивне 
кардиологије  Здравственог центра 
Зајечар, за постигнуте резултате у 
области здравствене заштите. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 17-2 
У Зајечару, 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

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

 На основу члана 39. тачка 30. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 13. став 1. Одлуке о начину 
обележавањa Дана града Зајечара ("Сл. 
лист општине Зајечар", број 5/08 и "Сл. 
лист града Зајечара", број 3/08 и 22/14), 
Скупштина града  Зајечара, на седници 
одржаној 03.09.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОДЕЛИ ПОВЕЉА У 2015. ГОДИНИ 

 
I 
 

 Повеља за 2015. годину, као при-
знање за постигнуте резултате и подстрек 
за још већа залагања, додељује се: 
 1. Предрагу Милијићу, ученику  
Основне школе „Љуба Нешић“ у Зајечару, 
за постигнуте резултате на такмичењу из 
енглеског језика. 
 2. Луки Ћирићу, ученику Гимназије 
у Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима  из математике и  физике. 
 3. Ањи Петковић, ученици 
Гимназије у Зајечару, за постигнуте 
резултате на такмичењима  из српског 
језика и историје. 
 4. Теодори Јовановић, ученици  
Основне школе „Ђура Јакшић“ у Зајечару 
за постигнуте резултате у области спорта. 
 5. Исидори Најдић, ученици 
Гимназије у Зајечару, за постигнуте 
резултате на такмичењима  из историје. 
 6. Огњену Бадивуку, ученику 
Основне школе „Десанка Максимовић“ у 
Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима у области саобраћаја. 
 7. Страхињи Соколовићу, ученику 
Основне школе „Десанка Максимовић“ у 
Зајечару, за постигнуте резултате на 
такмичењима из математике. 
 8. Андреји Нижницком, џудисти из 
Зајечара, за постигнуте резултате на 
такмичењима. 
 9. Немањи Станојевићу, ученику 
Медицинске школе у Зајечару, за 
постигнуте резултате на такмичењима за 
таленте из биологије.   
 10. Марији Миленковић, ученици 
Медицинске школе у Зајечару за изузетан  
резултат на Националној еколошкој 
олимпијади.  
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II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I број: 17-3 
У Зајечару, 03.09.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

    
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
27. Статута Града Зајечара ("Службени 
лист Града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14) Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 
03.09.2015.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ 

ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР ЗА 

2014. ГОДИНЕ 
 
I 

 
  Усваја се Финансијски извештај 
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ 
Зајечар  за 2014. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном  
листу Града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-244 
У Зајечару, 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

 
 

 На основу члана 50. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“ бр. 
119/12, 116/2013-аутентично тумачење и 
44/2014-др.закон) и чл. 39. став 1. тачка 9. 
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 03.09.2015  године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Ребаланс 

програма пословања  
Јавног комуналног предузећа 

"Водовод" Зајечар за  2015. годину 
 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Ребаланс 
програма пословања Јавног комуналног 
предузећа "Водовод" Зајечар за 2015. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор 
ЈКП „Водовод“ Зајечар, на седници 
одржаној 26. 06. 2015. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-245 
У Зајечару, 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
мр. Саша  Мирковић, дипл. правник, с.р. 

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 39. 
став 1. тачка 9), 22) и  27) Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/2008, 3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 
56/2013 и 22/2014), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 03.09.2015. 
године,  донeла је  
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РЕШЕЊЕ 

 О УСВАЈАЊУ  ИЗВЕШТАЈA О РАДУ ЗА 
2014. ГОДИНУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

„ЗАЈЕЧАР“ 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ Извештај о раду 
Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару за 
2014. годину, број 394 од 10.08.2015. 
године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-246 
У Зајечару, дана 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи Републи-
ке Србије („Сл.гласник РС“,бр.129/2007 и 
83/2014 - др. закон) и члана 39. став 1. 
тачка 9)  и  27) Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“,бр.1/2008, 
3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 56/2013 и 
22/2014), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 03.09.2015. године,  
донeла је  
 
 

РЕШЕЊЕ 
 О УСВАЈАЊУ  ФИНАНСИЈСКОГ  
ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014. ГОДИНУ  
НАРОДНОГ МУЗЕЈА „ЗАЈЕЧАР“ 

 
I 

 
 УСВАЈА СЕ Финансијски извештај 
Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару за 
2014. годину, број 394/1 од 10.08.2015. 
године  
 

 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-248 
У Зајечару, дана 03.09.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 39. 
став 1. тачка 22) Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр.1/2008, 
3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 56/2013 и 
22/2014), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 03.09.2015. године,  
донeла је   
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН 

РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ 
 НАРОДНОГ МУЗЕЈА „ЗАЈЕЧАР“ 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада 
Народног музеја „Зајечар“ у Зајечару, број 
395 од 10.08.2015. године. 
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-247 
У Зајечару, дана 03.09.2015. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Саша Мирковић, дипл.прав. с.р. 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
8) Закона о локалној самоуправи 
Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 39. 
став 1. тачка 22) Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр.1/2008, 
3/2008 - испр., 20/2009, 21/2011, 56/2013 и 
22/2014), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 03.09.2015. године,  
донeла је   
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА  2015. 
ГОДИНЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

„ЗАЈЕЧАР“  
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на 
Финансијски план Народног музеја 
„Зајечар“ у Зајечару за 2015. годину, број 
395/1 од 10.08.2015. године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 02-249 
У Зајечару, дана 03.09.2015. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

мр Саша Мирковић, дипл.прав., с.р. 
    
 
 На основу члана 60. став 1. тачка 
3. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гласник РС“,бр.119/2012, 116/2013-
аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), 
члана 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11) и 
члана 39. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист Града Зајечара“, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/2011, 56/2013 и 22/2014), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 03.09.2015. године, донела је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ 

КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР НА 
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ 
ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном 
комуналном предузећу „Зајечарпаркинг“ 
Зајечар на Ценовник коришћења јавних 
паркиралишта на територији Града 
Зајечара, који је усвојио Надзорни одбор 
на седници од 19.06.2015.године. 
 
 

II 
 
 Ценовник коришћења јавних 
паркиралишта на територији града 
Зајечара је саставни део овог решења. 
 
  

III 
 

 Цене утврђене Ценовником из 
става II овог Решења примењиваће се од 
дана објављивања овог Решења у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 

IV 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
 
 I број: 02-243 
 У Зајечару, 03.09.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Саша Мирковић,дипл.правник, с.р. 
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ЈКП “ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ” ЗАЈЕЧАР 
ЦЕНОВНИК КОРИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

ВРСТА ПАРКИРАЊА ЗОНА ЦЕНА

1

Паркинг карта за 1 сат паркирања I 40.00

Паркинг карта за 1 сат паркирања II 30.00

Паркинг карта за 1 сат паркирања СЕЗОНСКО 30.00

Посебна паркиралишта ПП 40.00

2

Паркинг карта за целодневно паркирање I 190.00

Паркинг карта за целодневно паркирање II 90.00

Паркинг карта за целодневно паркирање СЕЗОНСКО 90.00

3 ПОВЛАШЋЕНА паркинг карта – ФИЗИЧКА ЛИЦА

I , II 465.00

4

I 2900.00

II 2200.00

5 ПРЕТПЛАТНА паркинг карта – ФИЗИЧКА ЛИЦА

I 1600.00

II 1000.00

ПП 2700.00

6 ПРЕТПЛАТНА паркинг карта – ПРАВНА ЛИЦА

I 3300.00

II 2800.00

ПП 3500.00

7 РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА – ФИЗИЧКА ЛИЦА

I 5000.00

II 4000.00

ПП 5300.00

ОСНОВНА ЦЕНА паркирања једнократно паркирање

ОСНОВНА ЦЕНА  паркирања  целодневно паркирање

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање – 
становник зоне за 1 месец 

ПОВЛАШЋЕНА паркинг карта – ПРАВНА ЛИЦА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИ
Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање – 
предузетници и правна лица за 1 месец

Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање-
прдузетници и правна лица за 1 месец

Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка 
лица 
Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка 
лица 

Претплатна карта за 1 месец паркирања за физичка 
лица 

Претплатна карта за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица 
Претплатна карта за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица 
Претплатна карта за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица 

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
физичка од 00х до 24х 
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
физичка од 00х до 24х 

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
физичка од 00х до 24х 
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8РЕЗЕРВАЦИЈА ПАРКИНГ МЕСТА – ПРАВНА ЛИЦА

I 6000,00

II 5200,00

ПП 6900,00

9УНИВЕРЗАЛНА ПАРКИНГ КАРТА

I , II 2500,00

I , II , 4500,00

4600,00

10ДОПЛАТНЕ КАРТЕ

1000,00

Опомена за плаћање доплатне карте 250,00

11ПРЕНОС И БЛОКАДА ВОЗИЛА

4000,00

5000,00

6000,00

7000,00

4000,00

1500,00

Започета интервенција преноса  возила 2000,00

Пренос возила по захтеву трећих лица 2000,00

200,00
Лежарина за подигнута возила по дану 150,00

12НАКНАДЕ ЗА ОШТЕЋЕЊЕ ИНВЕНТАРА

ПП 2000,00

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица од 00х до 24х 

Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица од 00х до 24х 
Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања за 
предузетнике и правна лица  

Универзална карта-за установе од посебног значаја 

Универзална карта без ограничења за правна и физичка 
лица

Универзална карта без ограничења за правна и физичка 
лица

I , II , ПП, 
СЕЗОНСКО

Доплатна карта због непоседовања паркинг карте или 
прекорачења времена паркирања 

Пренос возила масе до 800 кг , “паук” возилом по налогу  
ком. полиције,ком. инспекције, саобраћајне полиције и 
овлашћених контролора

Пренос возила масе од 801 до 1330 кг , “паук” возилом по 
налогу  ком. полиције,ком. инспекције, саобраћајне 
полиције и овлашћених контролора

Пренос возила масе од 1331 до 1900 кг , “паук” возилом по 
налогу  ком. полиције,ком. инспекције, саобраћајне 
полиције и овлашћених контролора

Пренос возила масе преко 1901 кг до макс. носивости , 
“паук” возилом по налогу  ком. полиције,ком. инспекције, 
саобраћајне полиције и овлашћених контролора

Блокада возила уређајем за блокирање по члану 24. став 
3.  а) Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о јавним 
паркиралиштима 

Блокада возила уређајем за блокирање по члану 24а  
Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о јавним 
паркиралиштима 

Додатак на цену за пренос возила по захтеву трећих лица 
ван града по пређеном километру

Накнада за лом и оштећење препреке на посебном 
паркиралишту  

 
НАПОМЕНА: У цену је урачунат ПДВ 
 

Ненад Василијевић, с.р. 
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 На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном 
развоју („Сл. гласник РС“, бр. 10/2013 и 142/2014), члана 39. став 1. тачка 30. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и члана 
7. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за развој пољопривреде града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“ број 14/15), по претходно прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, број 320-00-05879/2015-09 од 28.07.2015. 
године, на седници одржаној 03.09.2015. године, донела је  
 

П Р О Г Р А М  
 мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
 политике руралног развоја града Зајечара за 2015. годину 

 
  I. ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА  
 

Анализа постојећег стања  
 
Географске и административне карактеристике:  
 

Зајечар је географско, административно, привредно, културно, образовно и 
политичко седиште Зајечарског округа. Зајечар је и главна саобраћајна раскрсница 
Источне Србије. Територија града Зајечара се налази на крајњем истоку Србије у 
средишту Тимочке крајине. На источној страни граничи се са Бугарском са којом је 
саобраћајно везан граничним прелазом Вршка чука.  

Град Зајечар се налази у Зајечарској котлини, између 22,07 и 22,42 степена 
источне географске дужине, односно 43,54 и 43,42 степена северне географске 
ширине. Надморска висина  се креће између 115 м на  колико се налази Зајечарска 
котлина и 1010 м надморске висине на планини Тупижници. Територија Града Зајечара 
заузима површину од 1.069 км2, од чега је под пољопривредним земљиштем 685 км2 
или 64,1%.  

Град Зајечар лежи на ушћу Белог и Црног Тимока и обухвата једно градско и 42 
сеоска насеља у којима, према попису из 2011.год, живи 59.461 становник. 
 
Природни услови и животна средина:    
 
  Основне карактеристике стања животне средине у региону града Зајечара 
могуће је процењивати на основу различитих критеријума. Међутим, разумевање стања 
у овој области није могуће без вођења рачуна о неколико општих околности и 
детерминанти. Најпре, основни чиниоци политике и права животне средине у 
Републици Србији у целини представљају општи чинилац који условљава стање и 
перспективе развоја ситуације у овој области у региону. Карактеристике привредне 
транзиције и друштвених процеса који су се одвијали у периоду у последњих 20 година 
снажно су одредили и могућности решавања проблема у области животне средине у 
појединим регионима, укључујући и регион Источне Србије и града Зајечара. 
Посматрано са становишта питања која се односе на животну средину, специфичности 
региона одређена су, највећим делом, географским положајем региона, природним 
богатствима, наслеђем индустријског развоја и резултатима приватизације спроведене 
у последње две деценије. У складу са тим, Регионалном стратегијом Тимочке крајине 
за период 2011 – 2015 године, предвиђено је да је област животне средине једна од 
четри „међусекторска/хоризонтална приоритета“, заједно са питањима која се односе 
на приступачност и саобраћај у региону, подршку предузетништву и инвестицијама и 
људске ресурсе у региону.  
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 Посебан значај питања која се односе на животну средину произилази из 

чињенице да су сва четри „стратешка приоритета развоја“  региона - 
1) пољопривреда и прерада хране,  
2) енергетика заснована на обновљивим изворима енергије,  
3) туризам и  
4) експлоатација и прерада минералних сировина,  

непосредно повезани са проблемом животне средине, и то највећим делом као узроци 
постојећег стања.  

 Имајући у виду да се стратешки приоритети развоја региона највећим делом 
поклапају са приоритетима привредног развоја државе у целини, отуда нема дилема да 
решавање појединих питања у области животне средине зависи од мера и 
инструмената у различитим секторским политикама, с једне стране, односно да, у 
значајној мери, зависи од мера које се предузимају на националном нивоу.  
 Основна ограничења у погледу квалитета животне средине и природних 
вредности у регион су:  

- Присуство тешких метала у ваздуху и земљишту 
- Испуштање јаловине у водотокове 
- Непостојање интегралног мониторинга, посебно у погледу загађења 

земљишта, ваздуха и воде као и буке на локацијама рударско металуршких 
активности, инфраструктурних коридора, квалитета воде у рекама, и излива 
одпадних вода  индустријских постројења 

- Недостатак локалног еколошког акционог плана 
- Индустријска производња која није прилагођена условима заштите животне 

средине 
- Инфраструктурна неопремљеност (посебно ППОВ) 
- Евакуација комуналног и опасног одпада и његово слободно депоновање у 

сеоским срединама 
- Утицај пољопривредне производње на квалитет земљишта 
- Појаве непоштовања релевантне планске и пројектне документације што 

доприноси деградацији простора и коришћењу појединих ресурса преко 
граница обновљивости  

- Економска неразвијеност и низак квалитет живота и животног стандарда и др. 
 

  Ипак, према проценама, стање животне средине у региону града Зајечара се 
може означити као хетерогено. Планина Тупижница, северозападни обронци Старе 
планине, планина Дели Јован као и друга брдско планинска подручија представљају 
еколошки понос регије. С друге стране тешко су девастирана подручија око тока Борске 
реке изазване експлоатацијом минералних сировина и прерадом руде у Бору. 
Најзначајнија питања у области животне средине су: 

- Квалитет ваздуха 
- Квалитет вода 
- Стање земљишта 
- Управљање отпадом  
 

 Квалитет ваздуха 
 Један од градова у којем је ваздух, осим у сезони ложења, у првој категорији – 

чист или незнатно загађен, је град Зајечар.  
  Резултати мерења аерозагађења у 20014. години показују да је квалитет ваздуха 
у сезони ложења лошијег квалитета и да је Зајечар у зимском периоду оптерећен 
загађујућим материјама пореклом из индивидуалних ложишта и котларница.  
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- Концентрације сумпордиоксида ни у једном мерењу нису прешле дозвољене 

граничне вредности.  

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

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

- Вредности за чађ у сезони ложења су често биле изнад граничних 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 укупних суспендованих честица су повећане и захтевају даље 
праћење и проналажење узрока овог одступања од дозвољене вредности.  

 
 Квалитет вода 
  Анализирајући  квалитет вода на територији града Зајечара морамо да узмемо у 

обзир следеће водне ресурсе: 
- Реке Црни, Бели и Велики Тимок са својим сливовима 
- Акумулацију „Грлиште“ са сливом        
- Артеске чесме у граду Зајечару 

 
Реке Црни, Бели и Велики Тимок са својим сливовима 

 Река Велики Тимок је прекогранична река. Већи део слива налази се у Србији 
(4.607 км2 или 98%), док је мањи на територији НР Бугарске (93 км2 или 2%). 
Најнизводнији део реке чини 17,5 км дугу државну границу Србије и Бугарске. Слив 
Тимока припада сливу Црног мора, који покрива највећи део територије Србије. Према 
стандардној географској подели Србије (Марковић 1970), слив је смештен у источној 
Србији.  

 Басен се одликује хетерогеном геолошком подлогом. Према поједностављеном 
геолошком опису територије Србије, сви основни типови подлога су присутни. 
  Река Тимок је последња притока Дунава у Србији. Река Тимок настаје спајањем 
Белог и Црног Тимока низводно од града Зајечара. Дужине је 85 км док је просечан 
нагиб око 1%. Најзначајнија притока на сектору је Борска река. Долина реке Тимок је 
прилично уска, осим непосредно након спајања Црног и Белог Тимока и у Неготинској 
котлини, где је речно дно нестабилно, са многим меандрима.  
  Река Црни тимок извире на платоу Кучајских планина. Просечан пад терена у 
сливу је око 2,6%. Водоток је дугачак 90 км и тече у правцу запад-исток.  
  Бели Тимок настаје на месту спајања Трговишког и Сврљишког Тимока, у 
близини града Књажевца. Дужина му је 50 км, док је просечан нагиб слива око 1,84%.  

 Слив Тимока одликује се хетерогеним рељефом. Највећи део слива налази се у 
такозваном брдско-планинском региону источне Србије. Највиша тачка је Миџор, на 
Старој планини (2.169 мнв), који је, такође, и највиши врх у Србији. Најнижа тачка је у 
равници, на месту улива реке Тимок у Дунав. 

 
Квалитет површинских и подземних вода 
  Активности мониторинга у близини Борског комплекса на реци Велики Тимок и 
Борској реци вршене су у скорије време. Неколико прекорачења лимита одређених 
прописима за тешке метале, улавном бакар и никал, и за суспендоване материје, је 
забележено у Борској реци (концентрација бакра и до 16 мг/л  док је лимит 0,1 мг/л). 
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Ова ситуација је произашла, углавном, због цурења отпада из преоптерећених 
депонија у региону Бора и због изливања ефлуената РББа и ТИРа. Према резултатима 
мониторинга  квалитет воде на локалитетима мониторинга је, углавном, у границама II 
и III класе, са вредностима појединих параметара које индикују IV класу. Ови резултати 
указују на незадовољавајући квалитет воде. 
 
Седимент 
  Анализа седимената дна повремено се врши од стране стручњака Извршне 
агенције за животну средину Бугарске. Једна тачка узорковања налази се на ушћу реке 
Тимок. Према националним прописима Бугарске и Србије, нису дефинисане граничне 
вредности за тешке метале у седименту. Ако се резултати пореде у односу на граничне 
вредности предложене у оквиру рада ICPDR-a, као и са прописима неких чланица ЕУ, 
прекорачења лимита за већину мерних параметара се могу забележити. 
  У поређењу са другим рекама у северозападној Бугарској река Тимок је 
најзагађенија. Због лошег еколошког статуса, река Тимок је означена као водно тело 
под ризиком од не испуњења циљева заштите, према WFD. Оперативни мониторинг 
квалитета воде отпочео је 2008 са месечном учесталошћу. 
 
Разноврсност флоре и фауне 
  Регион је хетероген према укупним природним карактеристикама. Разноврсност 
климатских прилика, разуђеност рељефа, опсег надморске висине као и утицај околног 
подручија, доприносе значајној биолошкој разноврсности на појединим подручијима 
слива Тимока. Равничарски предели и интензивно коришћење земљишта условили су 
значајне промене у природним стаништима у доњем делу слива Тимока. Последњи 
остаци нативне шумске вегетације очувани су у уским појасевима и зонама дуж реке. 
Обале реке су ограничено доступне људима јер представљају граничну зону. Стога се 
доњи део сектора сматра важним са становишта заштите биолошке разноврсности и 
представља „зелени коридор“, значајан за миграторне врсте. 
  
Деградација земљишта 
  Преко 4.000 хектара најплоднијег пољопривредног земљишта уз Борску реку и 
Велики Тимок у Србији и у Бугарској јако је загађено тешким металима и другим 
токсичним материјама, због рударске индустрије. То укључује и 450 хектара дуж 
Бугарског дела реке Тимок, који је под утицајем прекограничног загађења. Постоје 
стари планови за рекултивацију контаминираног земљишта, али су фондови за 
имплементацију несигурни.  
 
Акумулација „Грлиште“ 
  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 Акумулације "Грлиште" и карстно врело "Тупижница" и 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.  
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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).  

 Управљање комуналним отпадом у насељима сливног подручја такође није 
решено. 

 
Испитивања хигијенске исправности вода код артеских чесама  
  На подручју Зајечара, спроведена су током 2014. године Испитивања хигијенске 
исправности вода код артеских чесама која 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%. 

 Међутим, 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,  
 
 Стање земљишта 

  Досадашњи рад на изучавању, испитивању и рационалном коришћењу 
пољопривредног земљишта тежишно је испољен на: 

- испитивању и утврђивању физичких особина земљишта 
- испитивању плодности и предлагању мера поправке сходно гајеној култури 
- калцизацији и поправци реакције (pH) пољопривредног земљишта 
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- развоју технологије (агротехнике) гајења сходно особинама земљишта и 

захтевима конкретне пољопривредне културе и мелиорације природних 
ливада и пашњака у брдско-планинском подручју за испашу и исхрану 
домаћих животиња 

- наводњавању пољопривредних култура и физичко хемијским променама 
пољопривредног земљишта 

- испитивању утицаја суше на деградацију пољопривредног земљишта 
- испитивању садржаја тешких метала у пољопривредном земљишту и биљним 

врстама које вегетирају у таквим условима 
- испитивању могућности рекултивације и ревитализације запирићених, 

оштећених и деградираних земљишта у сливу Борске реке и Тимока. 
  На подручју општине Зајечар, Институт за пољопривредна и технолошка 
истраживања Зајечар вршио је контролу плодности земљишта почев од 1986. године. 
Циклус контроле плодности земљишта је трајао 4 године. Испитивања су обухватила 
контролу киселости земљишта као и садржај хранљивих елемената (фосфора и 
калијума) и хумуса у 28 катастарских општина. Такође је испитиван садржај 
микроелемената и тешких метала (цинк, манган, бакар, гвожђе, олово, кадмијум) у 12 
катастарских општина. Резултати испитивања су показали да је земљиште у већини 
случајева закишељено, добро снабдевенокалијумом и слабо снабдевено фосфором. 
Анализе су показале да је земљиште са приватних поседа са већим садржајем хумуса, 
у односу на земљиште друштвеног сектора, што указује да је у приватном сектору 
мање коришћено минерално ђубриво а више коришћен стајњак. Садржај 
микроелемената се кретао у границама нормалним за развој биљке, садржај тешких 
метала није прелазио дозвољене границе, осим садржаја кадмијума који је у две 
катастарске општине прелазио дозвољене граничне вредности. Масовна употреба 
хербицида и пестицида за сузбијање корова, биљних болести и штеточина, намеће 
потребу праћења ових хемикалија у земљишту, биљном материјалу и људској храни. 
Нарочито је потребно истаћи значај правилне примене вештачких ђубрива, пестицида и 
хербицида код индивидуалних пољопривредних произвођача који нису довољно 
обучени и не поштују препоруке стручњака из ове области. 

 Током 1992. године, Центар за пољопривредна и технолошка истраживања 
Зајечар вршио је контролу садржаја основних елемената плодности земљишта 
(фосфор, калијум, хумус, рН) у 27 катастарских општина, на око 130 потеза, као и 
контролу микроелемената и тешких метала у земљишту, у 14 катастарских општина 
(Горња Бела Река, Градсково, Грљан, Грлиште, Халово, Леновац, Ласово, Метриш, 
Рготина, Шљивар, Трнавац, Велика Јасикова, Велики Извор и Вражогрнац). Добијени 
резултати агрохемијских анализа показују да су испитивана земљишта углавном 
кисела, средње обезбеђена хумусом, слабо обезбеђена фосфором и добро обезбеђена 
калијумом. Обзиром на присутну киселост земљишта (рН=5), предложена мера је била 
калцификација земљишта. Садржај микроелеменатаи тешких метала указивао је да 
испитивана земљишта нису загађена, али је предложено даље праћење квалитета 
земљишта, нарочито олова и кадмијума. 

 Током 1994. године, у агрохемијској лабораторији Центра за пољопривредна и 
технолошка истраживања Зајечар испитано је преко 1500 узорака земљишта са 
различитих локација. Комплетном агрохемијском анализом обухваћена су 282 узорка. 
На садржај микроелемената и тешких метала испитано је 80 узорака. Поједине 
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активности пре испитивања плодности и мере калцизације земљишта су реализоване 
сходно Уредбама Министарства за пољопривреду, шумарство и водопривреду 
Републике Србије. Током 2003. и 2004. године, овим Уредбама и Програмима на 
подручју Зајечара, обухваћене су значајне површине, превасходно код земљорадника. 

 
 Управљање одпадом 

Регионалним просторним планом Тимочке крајине у области третмана 
комуналног одпада предвиђа се: 

1) затварање постојећих несанитарних депонија (дуж путева, речних токова и у 
близини сеоских и градских насеља) на територији свих општина Борског и 
Зајечарског округа.  

2) Изградња нове регионалне санитарне депоније „Халово 2“ која ће 
опслуживати сва насеља на територији Борског и Зајечарског округа, осим 
Мајданпека, који се припаја регионалном систему за управљање одпадом 
Браничевског округа и Сокобање, која се припаја регионалној депонији Ниш 

3) Установљавање децентрализованог система управљања одпадом, који би 
укључио и сеоска насеља (прикупљање органског и неорганског одпада, 
прерада органског одпада и даља дистрибуција неорганског одпада крајњим 
корисницима, тј откупљивачима секундарних сировина). 

 
 Планско опредељење је да се упоредо са отварањем регионалне депоније 
„Халово 2“ изврши систематско затварање, ремедијација и рекултивација постојећих 
општинских депонија у року од три године од отварања регионалне депоније, детаљно 
геолошко и хидротехничко истраживање и анализа квалитета подземних вода у 
непосредној близини свих депонија, због процене еколошке угрожености земљишта и 
прецизирање мреже локација трансфер станица из којих би се отпад превозио на 
место прераде или коначног одлагања. 
 

Стање и трендови у руралном подручју 
 

Демографске карактеристике и трендови: 
 
  Демографску слику Зајечара карактеришу смањење природног прираштаја, 
неповољна миграциона кретања, старење становништва као и смањење броја радно 
активних становника, а све то за последицу има демографско пражњење ових 
простора. Овај тренд је посебно изражен у руралном подручију, пре свега у селима 
подтупижничког реона и селима која се граниче са општином Неготин, на северу 
Зајечарског округа. 
 
Диверзификација руралне економије: 
 

Oдржање и побољшање социјалних и економских услова живота, посебно у 
удаљеним руралним областима која су највише погођена депопулацијом, и на тај начин 
осигурање животности села, јесте основни циљ дивезификације руралне економије. 

Инвестирање у руралну економију и у руралне заједнице је од виталне важности 
за повећање квалитета живота у руралним областима, преко побољшаног приступа 
основним јавним услугама и повећању могућности за запошљавање и самозапошља-
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вање становништва руралних подручија, а посебно младих људи и жена. Прављење 
руралних подручја атрактивнијим такође тражи промоцију одрживог раста и генериса-
ње нових могућности, као и олакшање приступа новим информационим и комуника-
ционим технологијама. Диверзификација самих пољопривредних газдинстава ка не 
пољопривредним активностима, помоћ за непољопривредне активности и јачање веза 
између пољопривреде и других сектора руралне економије имају посебно важну улогу 
у томе. 

Рурална инфраструктура:  
 
 Обзиром да у руралну инфраструктуру нису улагана значајнија средства више 
од две деценије, и стање инфраструктуре  је, у појединим деловима територије града 
Зајечара, у веома лошем стању. 
 Саобраћајна инфраструктура је релативно очувана и у солидном стању у 
селима која су позиционирана уз магистралне путеве Зајечар-Неготин, Зајечар-Ниш и 
Зајечар-Београд. Међутим, села која су удаљена од ових главних саобраћајница а 
удаљена и од града имају веома дотрајалу путну мрежу, а самим тим и отежану 
саобраћајну комуникацију. Ту, пре свега спадају села у подтупижничком реону – Ласово, 
Леновац, Лесковац, Бела Река, Мариновац и Заграђе, затим села у подножју планине 
Дели Јован – Глоговица, Дубочане и Мала Јасикова, као и села која се граниче са 
општином Неготин – Метриш, Кленовац, Брусник и Табаковац. Ове саобраћајнице су 
крпљене у задње две године, међутим толико су старе и дотрајале да се нове рупе 
стално отварају. 
 Водоводну мрежу из градског водовода имају следећа села: Аврамица, 
Вражогрнац, Велики Извор, Вратарница, Градсково, Гамзиград, Грљан, Грлиште, Горња 
Бела Река, Звездан, Лубница, Леновац, Лесковац, Николичево, Планиница, Рготина, 
Трнавац, Халово, Чокоњар, Шипиково и Шљивар. 
 Сва остала села имају своје интерне водоводне мреже, које су углавном грађене 
пре више деценија и функционишу са више или мање проблема.  
 Мрежа атарских путева је, после прошлогодишњих обилних киша и поплава, у 
веома лошем стању и тражи хитну санацију.  
   

Показатељи развоја пољопривреде 
 

Пољопривредно земљиште:  
 

Укупне земљишне површине на подручију града Зајечара износе 106.807,81 
хектара од којих пољопривредне површине чине 68.950,78 хектара или 64,6% укупне 
површине територије града Зајечара. 
  У структури коришћења пољопривредног земљишта највеће учешће имају њиве 
са 69,7%, пашњаци са 14,1%, ливаде са 10,5%, виногради са 3,1%, воћњаци са 2,3% и 
вртови са 0,4%. 
 

Културе Површина у ха Структура % 

њиве  48.050,26 69,7 
вртови  254,75 0,4 
воћњаци  1.551,65 2,3 
виногради  2.145,40 3,1 
ливаде  7.238,03 10,5 
пашњаци  9.710,68 14,1 
Укупно град Зајечар 68.950,78 100,0 
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За територију Зајечара карактеристичан је велики број типова и варијетета 

земљишта. Међу овим доминирају смонице, алувијални наноси, смеђа кисела и 
лесивирана земљишта, псеудоглеји, планинска и кречњачка земљишта. Поред ових, 
присутна су и земљишта оштећена отровним гасовима и флотацијским материјалом. У 
зависности од типа, начина експлоатације и пољопривредне културе која се узгаја, 
плодност је различита. У целини, земљишта су слабо обезбеђена калцијумом, слабо 
киселе реакције, слабо до средње обезбеђена хумусом. Садржај фосфора и калијума у 
земљиштима варира у широким границама, а најчешће су средње, или слабо 
обезбеђена. Обим и висок степен оштећења земљишта узроковао је пад обима 
пољопривреде, слаб квалитет животних намирница, осиромашење пољопривредних 
производа, високе цене животних намирница на локалном тржишту, а тиме и пад 
стандарда становништва, као и неадекватну исхрану која утиче на здравље људи, 
посебно раст и развој деце.  
 
Вишегодишњи засади: 
 
 Од вишегодишњих засада најзаступљенији су воћњаци и виногради.     
 Воћњаци се простиру на око 1.100 хектара са следећом заступљеношћу воћних 
врста: Вишња око 350 хектара, шљива око 300 хектара, јабука око 150 хектара, ораси 
око 60 хектара, крушка око 50 хектара, кајсије око 30 хектара, лешници око 30 хектара. 
Све остале воћне врсте су на преосталих 130 хектара. У задњих неколико година 
примећено је интензивно повећање парцела под воћем. Тренутно влада велико 
интересовање за формирање нових воћњака и то углавном код газдинстава која се до 
сада нису интензивно бавила воћарством. 
  Виногради заузимају око 450 хектара и од тога на 11 хектара се гаје сорте са 
географским пореклом, на 41 хектар сорте за јело и на осталој површини остале винске 
сорте.  Иако је виноградарство маргинална грана пољопривреде на територији града 
Зајечара, чињеница да се ова територија граничи се две познате винске регије – 
Неготинском и Књажевачком, као и чињеница да су климатски услови као и земљиште 
јако добри за бављење овом граном пољопривреде, потенцијали за развој винарства и 
подрумарства су велики. 
 
Сточни фонд: 
 
  Сточни фонд на територији града Зајечара је већ деценијама у константном 
опадању. Депопулација руралне средине на нашој територији као последицу носи и 
смањење сточног фонда.  
  По попису пољопривреде из 2012 године 6.442 комада  говеда чува 1.781 
газдинство, а од тога 905 газдинства имају 1 или 2 комада а само 23 газдинства чува 20 
и више говеда. Такође 17.756 свиња се чува у укупно 3.664 газдинства. Од тог броја 
1.548 газдинства чува 1 или 2 комада а само 6 газдинства чува преко 50 свиња. Овце 
се чувају у 1.888 газдинстава и има их 14.180 комада. Од тога 1.247 газдинства чува од 
3 до 9 грла, више од 50 грла чува само 10 газдинства а од њих само 2 газдинства имају 
стада са више од 100 оваца. Живина се чува у 4.321 газдинству а од тога у 4.024 
газдинства имају јата мања од 50 грла. Само 5 газдинства има јата већа од 1.000 грла. 
Осим овога, на нашој територији се налазе и две фарме Делта аграра и то фарма 
свиња са око 20.000 свиња и фарма говеда са око 1.400 грла. 
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  Из овога се лако закључује да велики број газдинстава стоку чува углавном за 
своје потребе и производи врло мале вишкове за продају. Неком мало озбиљнијом 
сточарском производњом се бави мање од 40 газдинстава са територије града 
Зајечара, што је мање од 1% од укупног броја регистрованих пољопривредних 
газдинстава.    
  Веома је битно напоменути да су услови за равој сточарства на овој територији 
изузетни. На брдовитим пределима са надморском висином између 250 и 1.100 метара, 
на падинама Тупижнице, Дели Јована и малим делом Мироча и Старе планине, су 
велика пространства изузетних пашњака и ливада на којима се некад чувало десетак 
хиљада грла стоке. Умерено континентална клима и довољно воде на тим пределима 
употпуњују те услове и чине их изузетно повољним за сточарску производњу.  
   
 Механизација, опрема и објекти: 
 
  Застарела и дотрајала механизација, недостатак савремене опреме и стари и 
нефункционални објекти су велика кочница и велики баласт у пољопривредној 
производњи . 
  Од око 6.100 регистрованих пољопривредних газдинстава око 4.200 
домаћинства поседује око 9.300 трактора. Међутим само 88 комада је млађе од 10 
година. Највећи број трактора је старости преко 20 па и преко 30 година. Комбајне има 
око 420 домаћинстава. Од 498 комбајна 491 комад је старији од 10 година. Са осталом 
механизацијом је још лошија ситуација. Осим плугова којих има 4.542 комада и 
приколица којих има 4.014 комада све остало је у веома малом броју. Тако берача 
кукуруза има  само 140, сетвоспрмача само 120, растурача минералног ђубрива 1.026, 
растурача стајњака само 81, сејалице 1.891, прскалице 1.258, косилице 2.840 и тд. 
Поред тога што су ове прикључне машине старе, израубоване и углавном мале има их 
и у недовољном броју у односу на број газдинстава. Слична је ситуација и са другом 
опремом.  
  Објекти за чување стоке су углавном стари више деценија, мали и 
нефункционални. 
  
Радна снага: 
 
 Све послове на газдинствима обављају углавном чланови газдинстава. Веома 
мали, незнатан број газдинстава, узима додатну радну снагу и то сезонског типа, у 
време бербе на пар дана и слично. На половини газдинстава послове обавља 1 или 2 
лица, на око 1.950 газдинстава послове обавља 3 до 4 лица а на преосталих око 400 
газдинстава послове обавља 5 и више лица.  
 Ниво обучености  радника на газдинствима се углавном своди на 
пољопривредно искуство стечено праксом, и то је случај на више од 4.000 газдинстава. 
На свега 118 газдинстава послове обавља  лице које је завршило средњу 
пољопривредну школу, на само 103 газдинства послове обавља и лице које је 
завршило вишу или високу пољопривредну школу. На 214 газдинстава послове 
обављају и лица која су завршила неки курс у области пољопривреде. 
 Недостатак или мали ниво пољопривредног образовања у смислу савремених 
технологија у пољопривреди је велика препрека и велики проблем у добијању бољег и 
квалитетнијег пољопривредног производа по нижој производној цени. 
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Структура пољопривредних газдинстава: 
 

Пољопривредна газдинстава регистована на територији града Зајечара, којих 
има око 6.100, обрађују укупно око 31.000 хектара. Највећи број газдинстава има у свом 
поседу од 2 до 5 хектара, разбацаних на мање парцеле којих у просеку има 6 што 
такође представља велики проблем у пољопривредној производњи. Највећи број 
газдинстава се бави пољопривредом за своје потребе или производњом врло малих 
вишкова, што производњу чини скупом и нерентабилном. Највећи број газдинстава је 
„сваштарског“ типа, без примарне пољопривредне гране, тако да су  лица која 
обављају радне задатке на газдинству радно ангажована и до 14 сати дневно и баве се 
и ратарством и повртарством и сточарством и воћарством итд......  

 
Производња пољопривредних производа: 
 

 Територија града Зајечара је врло погодна за воћарску производњу што су 
пољопривредници и сами увидели па су у задњих пар година дуплирани засади вишње 
а перманентно се повећавају и засади шљиве, јабуке, дуње ... 
 Треба напоменути да је град Зајечар у прошлости био значајан произвођач 
купине и за ову воћну врсту постоје одличне предиспозиције али на жалост ова 
производња је у приличној мери уништена. 
 Што се тиче повртарске производње она је на веома ниском ступњу 
технолошког и техничког развоја, па су и поред врло добрих услова у долини река Црни 
Тимок, Бели Тимок и Тимок произведене количине толико мале да не подмирују ни 
домаће локално тржиште. 
 Говедарство и производња млека су гране у којима Зајечар има велику 
перспективу како због добрих терена за развој говедарства тако и због вишедецениске 
навике и великог искуства руралног становништва у узгоју говеда и производњи млека. 
 Овчарство је такође грана у којој иамамо компаратине предности у односу на 
многе друге регионе које се сагледавају пре свега у добрим пашњацима у брдско 
планинским пределима наше регије а затим и у вишедецениској навици и искуству 
становништва у узгоју оваца. И поред тога овчарство тренутно није на завидном нивоу 
у овим крајевима. 
 Ратарска производња је врло ограничена земљишним ресурсима и требала би 
да се планира тако да задовољи потребе у исхрани локалног становништва и у 
исхрани стоке која се узгаја на овом простору. Неке веће тржишне вишкове по 
конкурентној цени није могуће произвести. 
 Остала пољопривредна производња нема битнију улогу у пољопривредној 
производњи града Зајечара. 
 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: 
 

  У циљу унапређења економских и других интереса пољопривредних 
произвођача путем унапређења пољопривредне производње и повећања 
продуктивности рада у производњи, успешније набавке потребног репроматеријала, 
успешнијег организовања производње, организованог наступа на домаћем и страном 
тржишту и остваривања права у односу на државне и друге органе као и квалитетнијег 
коришћења програма домаћих и страних фондова пољопривредника, треба основати 
нове пољопривредне задруге и удружења пољопривредника.  
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 На територији града Зајечара постоје регистроване 6 задруге од којих раде само 
две. Остале задруге су лошем финансиском положају и не обављају своју делатност. 
 
Трансфер знања и информација: 
 
  Због лоше стручности и обучености наши пољопривредни произвођачи на 
својим поседима производе релативно скуп и недовољно квалитетан производ, који 
није конкурентан ни на домаћем ни на страном тржишту. Из тог разлога изостаје 
организовани откуп а и на локалном тржишту – на пијацама и у пиљарама, се производ 
тешко продаје.  
  Из тог разлога, перманентно треба радити на трансферу знања, вештина и 
информација и припремати наше пољопривредне произвођаче за отворену тржишну 
утакмицу која ће ускоро и код нас почети да се игра. Што више семинара, предавања, 
студијских путовања, појачани рад саветодаваца и других видова едукације треба 
укључити у годишње планове рада. 

 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 
Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани буџет за 
меру (укупан износ 
по мери у РСД) 

Износ постицаја
по јединици 

мере (апсолутни 
износ у РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максимални 
износ подршке
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1. Регреси 100.1 8.500.000,00 2.000,00 100 100.000,00 

2. Кредитна  
подршка 

100.2 5.500.000,00 300.000,00 100 500.000,00 

 УКУПНО  14.000.000,00     

 

Табела 2. Мере руралног развоја 
 
Редни 
број 

Назив мере Шифрa 
мере 

Планирани буџет 
за меру (укупан 
износ по мери у 

РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

Максимални износ 
подршке по кориснику (ако

је дефинисан РСД) 

1. Инвестиције у физичка 
средства 

пољопривредних 
газдинстава 

101 2.000.000,00 66 400.000,00 
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2. Унапређење рада 

постојећих и 
успостављање нових 

организација 
пољопривредних 
произвођача и 
прерађивача

102 2.500.000,00 100 / 

3. Унапређење 
економских активности 
на селу кроз подршку 
непољопривредним 

активностима 

302 500.000,00 66 200.000,00 

4. Трансфер знања и 
развој саветодавства – 
Унапређење обука у 

области 
пољопривреде и 
руралног развоја 

305 4.000.000,00 100 50.000,00 

 УКУПНО  9.000.000,00  

 
Табела 3. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања и у 
оквиру мера руралног развоја 
 

Редни 
број 

Назив мере 
Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за меру 
(укупан износ 
по мери у 
РСД) 

Износ 
подстицаја по 
кориснику (%) 

(нпр. 30%, 
50%, 80%) 

Максималнии
знос подршке 
по кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

1.      
2.      
3.      

n+1...      
 УКУПНО      

 
Тaбела 4. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 
 

Буџет Вредносту РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС  планираних за реализацију 
Програма подршке 

23.000.000,00 

Планирана средства за директна плаћања 14.000.000,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 9.000.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања и у оквиру мера за подстицаје руралног развоја 

/ 

 

Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: 

  Обзиром да је ово, после више од две деценије, прва година у којој ће нека 
помоћ бити пружена пољопривредницима у граду Зајечару и чињенице да 
обезбеђена сума није ни приближна реалним потребама за озбиљну помоћ за више 
од 5.000 регистрованих пољопривредних газдинстава, циљна група није уско 
дефинисана већ су сви регистровани пољопривредни произвођачи  потенцијални 
корисници.  
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Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја: 

  Корисници Програма подршке се, о могућностима које пружа овај програм, 
информишу на више различитих начина. Први начин је преко штампаних обавештења 
на свим месним канцеларијама у свим селима на подручију града Зајечара. Други 
начин је преко локалних електронских медија, односно ТВ и радија и то: ТВ и радио 
БЕСТ, ТВ Фира, ТВ Исток, радио Магнум и радио Темпо. Трећи начин је преко 
званичног интернет портала града Зајечара и најзад преко ФБ странице Буџетског 
фонда за развој пољопривреде и рурални развој града Зајечара. 

Мониторинг и евалуација:  

  Реализација програма ће се пратити преко поднетих захтева  корисника за 
сваку меру и за сваку инвестицију у оквиру мере понаособ као и према броју 
реализованих захтева. 

 

II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРA 

Назив и шифра мере: 100.1. – Регреси   

Образложење: 
 
 Говедарство је најважнија грана сточарства  на територији града Зајечара, пре 
свега за мала и средња породична пољопривредна газдинства. И поред тога број 
говеда се последњих година континуирано смањује и данас се на територији града 
Зајечара, у малим и средњим пољопривредним газдинствима, чува око 4.500 грла.  
То су грла са, углавном, лошим расним особинама, испод просечне млечности, лошег 
прираста и лоше конверзије хране и др.  
     Програмима унапређења сточарства стимулисаћемо развој оних делатности и 
сегмената производње који су процењени као стратешки најзначајнији за очување и 
унапређење сточарства и диверзификацију привредних активности у овој области у 
руралним подручјима града Зајечара.  
      Реализацијом Програма унапређења сточартва у делу унапређења расног састава 
говеда доприноси  се убрзаном поправљању расног састава говеда на територији града 
и убрзаном повећању производње млека код комерцијалних произвођача, што доводи  
и до повећања мотивисаности пољопривредника да сачувају грла у производном 
запату и да почну да повећавају њихов број.  
         Прави ефекти ове мере се могу очекивати тек ако се мера понавља у 
континуитету минимум пет година. 
 
Циљеви мере:  

          Поправљањем расног састава говеда поправиће се и млечност музних крава 
како и прираст и конверзија хране телади чиме се смањује производна цена како млека 
тако и меса на комерцијалним пољопривредним газдинствима, што ће поправити 
конкурентност ових производа на тржишту. На тај начин ће се извршити позитиван 
утицај на материјални и социјални статус комерционалних пољопривредних 
газдинстава и њених чланова. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

              НПРР још увек није усвојен. 
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Крајњи корисници: 

       Индивидуални пољопривредни произвођачи који су уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава у граду Зајечару 

Економска одрживост: 
 
             Не постоји потреба доказивања економске одрживости ове мере. 
 
Општи критеријуми за кориснике: 
 

- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са 
Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних 
газдинстава. 

 
Специфични критеријуми: 
 

- Не постоје специфични критеријуми 
 
 
Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.1.2 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 
  
 

Критеријуми селекције: 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 Не постоје критеријуми селекције   

    
 
Интензитет помоћи: 

                Помоћ од 100% за прво осемењавање односно 50 % за поновљено прво 
осемењавање. 

Индикатори/показатељи: 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Укупан број поднетих захтева 
2 Укупан број успешно осемењених крава 

 
Административна процедура:  
 

Мера ће бити спроведена од стране Буџетског фонда за развој пољопривреде 
и рурални развој града Зајечара, а на основу Јавног позива за подношење пријава који 
ће бити објављен преко штампаних обавештења на свим месним канцеларијама у свим 
селима на подручију града Зајечара као и у локалним медијима и на интернет страни 
града Зајечара. Пријављивање ће се вршити на обрасцу који ће корисници моћи да 
добију у Услужном центру градске управе Зајечар. Достављене пријаве ће бити 
административно проверене од стране Комисије Буџетског фонда за развој 
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пољопривреде и рурални развој града Зајечара у смислу комплетности, усаглашености 
и прихватљивости. Осемењавање ће се поверити, путем конкурса, кући која, поред тога 
што испуњава све законом прописане услове, понуди и најквалитетније добављаче 
семена у оквиру конкурентне цене по осемењавању. Одмах по административној 
обради пријава а на предлог Комисије, Градоначелник доноси Решење на основу кога 
се врши спровођење мере, а које ће бити јавно објављено на огласној табли градске 
управе Зајечар као и на интернет страни града Зајечара. 

 
Кредитна подршка 

Образложење:  
У временима када локална самоуправа не може у довољној мери да определи 

средства за развој пољопривреде и рурални развој добар начин увећања тих средстава 
је кроз меру Суфинансирање камата за пољопривредне кредите. На овај начин ће се 
средства која се улажу у пољопривреду у граду Зајечару у 2015. години у односу на 
одобрена средства из буџета града повећати пројектовано за око петнест милиона 
динара, што чини повећање за око 65%.  

Технолошко, техничко и инфраструктурно стање пољопривредних газдинстава 
на територији града Зајечара је на врло ниском нивоу. У сектор пољопривреде град 
није улагао ништа више од две деценије, па је пољопривреда врло запуштена а 
индивидуални произвођачи, који су били препуштени сами себи, нису адекватно могли 
да одговоре новим тржишним захтевима.  

У истом периоду су масовно гашене и задруге и удружења, па је и откуп 
пољопривредних производа изостао, тако да је то резултирало стањем у коме се сад 
сектор пољопривреда и сами произвођачи налазе.  

Дотрајала механизација просечне старости од двадесетак година, лоша и 
дотрајала инфраструктура, мали земљишни поседи, низак проценат парцела које се 
наводњавају и застарела технологија са ниским степеном едукованих произвођача о 
савременим начинима пољопривредне производње резултирају високом производном 
ценом пољопривредних производа и осредњим квалитетом истих, што даје лошу 
конкурентност на све захтевнијем тржишту. 

Циљеви мере: 

Циљ ове мере је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама 
пословних банака индивидуалним пољопривредним произвођачима, земљорадничким 
задругама и удружењима пољопривредника која послују на територији града Зајечара, 
ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за развојне пројекте, са циљем 
подстицањa привредне активности и подршке креирању нових радних места у 
пољопривредном сектору. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

НПРР још увек није усвојен. 

Крајњи корисници: 

Индивидуални пољопривредни произвођачи уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2015.години, пољопривредне 
задруге и удружења пољопривредника која имају седиште на територији града 
Зајечара 
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Економска одрживост: 
 

Инвестиције укупне вредности веће од 600.000 динара, економску одрживост 
подносилац захтева је дужан да докаже кроз Бизнис план. 

 
Општи критеријуми за кориснике: 
 

- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом за 
2015. годину 

- Уколико је корисник задруга или удружење пољопривредних произвођача, 
мора бити у активном статусу уписано у одговарајући регистар. 

- За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком 
другом основу, односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим 
се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима. 

- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су 
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има 
право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са 
закуподавцем или министарством надлежним за послове пољопривреде на 
период закупа, односно коришћења од најмање пет година почев од дана 
потписивања уговора о коришћењу. 

- Да наменски користи и не отуђи инвестицију која је предмет захтева у периоду 
од пет година од дана набавке опреме, машина или механизације односно 
изградње објекта. 

 
Специфични критеријуми:   
 
Не постоје специфични критеријуми 

 
Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра
инвестиције 

Назив инвестиције 

100.2.1 Суфинансирање камата за пољопривредне кредите 
  

 

Критеријуми селекције: 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 Не постоје критеријуми селекције   

    
 

Интензитет помоћи: 

100% 

Индикатори/показатељи: 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Број поднетих кредитних захтева 
2 Укупна средства фонда утрошена за ову намену 
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Административна процедурa):  

 
1) Фонд расписује јавни позив за одабир банке - најбољег понуђача 
2) По избору банке и дефинисању кредитних услова Фонд расписује јавни оглас 

за кредитирање инвестиција у пољопривреди  
3) Пријављивање ће се вршити на обрасцу који ће корисници моћи да добију у 

Услужном центру градске управе Зајечар. Достављене пријаве ће бити 
административно проверене од стране Комисије Буџетског фонда за развој 
пољопривреде и рурални развој града Зајечара у смислу комплетности, 
усаглашености и прихватљивости. За све прихватљиве захтеве градоначелник 
потписује Решење о финансирању камате односно накнаде за обраду 
кредитног захтева. 

4) Клијент са пословном банком склапа Уговор  о кредиту и банка исплаћује 
корисника кредита према том Уговору. 

5) По пријему задужења и инструкција испостављених од стране Банке Фонд 
плаћа накнаду банци.  

6) Редослед обраде захтева ће се вршити према редоследу примљених захтева 
7) Конкурс ће бити отворен до утрошка средстава, а најкасније до 15.12.2015.год 

 
 
Назив и шифра мере: 101 - Инвестиције у физичка средства пољопривредних 
газдинстава 
 

Образложење:  

За развој и унапређење повртарске и друге пластеничке и стакленичке 
производње у плодној долини Тимока на територији града Зајечара, а која ће бити 
конкурентна  на тржишту, неопходна је изградња стакленика, професионалних 
пластеника и блокова пластеника чија површина не сме бити мања од 5 ари по 
произвођачу.  Овакви стакленици / пластеници су у нашем крају права реткост односно 
на целој територији их има само пар, па се већина произвођача поврћа са њима није 
сусретала у својој пракси и не наслућују какве могућности и какве предности овакви 
пластеници пружају. 

Циљеви мере: 

Постављањем квалитетних професионалних стакленика / пластеника на више 
локација у долини Тимока, ова мера, осим што утиче на поправљање пластеничке 
производње и директно утиче на побољшање материјалног статуса тих повртара, 
врши и едукативну функцију над осталим повртарима и практично показује предности 
инвестирања у пластеничку производњу поврћа, цвећа и јагодичастог воћа. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

НПРР још увек није усвојен. 

Крајњи корисници: 

Пољопривредни произвођачи уписани у Регистар пољопривредних 
газдинстава града Зајечара, пољопривредне задруге или удружења пољопривредника 
која имају своју или су узели у дугорочни закуп земљу у долини Тимока. 

Економска одрживост: 
 

            За ову меру није потребно приказивати економску одрживост. 
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Општи критеријуми за кориснике: 
 

- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом за 
2015. годину 

- Уколико је корисник задруга или удружење пољопривредних произвођача, 
мора бити у активном статусу уписано у одговарајући регистар. 

- За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком 
другом основу, односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом 
којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 
газдинствима. 

- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су 
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има 
право закупа , односно коришћења на основу уговора закљученог са 
закуподавцем или министарством надлежним за послове пољопривреде на 
период закупа, односно коришћења од најмање три године почев од дана 
потписивања уговора о коришћењу. 

- Наменски користи и не отуђи инвестицију која је предмет захтева у периоду 
од три године од дана набавке опреме односно изградње објекта. 

 
Специфични критеријуми: 
 

- Да је земљиште на коме ће се поставити пластеник у долини Тимока на 
територији града Зајечара 

- Да постоји могућност наводњавања 
- Да постоји могућност приступа ел.енергији 

 
Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра 
инвестиције 

Назив инвестиције 

101.3.4 Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за 
повртарску производњу и производњу јагодичастог воћа, као и 
расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном или 
полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и 
стакленике, висококвалитетних вишегодишњих, вишеслојних 
фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система 
за вештачко осветљавање, система за наводњавање 
/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за 
производњу расада) за пластенике и стакленике. 

 
Критеријуми селекције: 
 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 Не постоје критеријуми селекције   

    

Интензитет помоћи:  
 

За ову меру корисници ће добити помоћ у износу од 2/3 укупне инвестиције 
односно 66% од цене коштања опреме коју купују. 
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Индикатори/показатељи: 

 
Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Укупан број поднетих захтева 
 

Административна процедура:  
 

Мера ће бити спроведена од стране Буџетског фонда за развој 
пољопривреде и рурални развој града Зајечара, а на основу Јавног конкурса за 
подношење захтева који ће бити објављен преко штампаних обавештења на свим 
месним канцеларијама у свим селима на подручију града Зајечара као и у локалним 
медијима и на интернет страни града Зајечара. Пријављивање ће се вршити на 
обрасцу који ће корисници моћи да добију у Услужном центру градске управе Зајечар. 
Достављене пријаве ће бити административно проверене од стране Комисије 
Буџетског фонда за развој пољопривреде и рурални развој града Зајечара у смислу 
комплетности, усаглашености и прихватљивости. Одмах по административној обради 
пријаве а на предлог Комисије, Градоначелник доноси Решење на основу кога се 
врши спровођење мере.  

Мера се спроводи до утрошка предвиђених средстава а најкасније до 15. 
децембра 2015. године. 

  
Назив и шифра мере: 102 - Унапређење рада постојећих и успостављање нових 
организација пољопривредних произвођача и прерађивача 

Образложење: 

У свим земљама западне Европе пољопривредне задруге су оправдале своје 
постојање. Неки од највећих светских произвођача хране су управо пољопривредне 
задруге. У нашој земљи, лошим и нејасним законским решењима у прошлости, задруге 
су опљачкане и уништене па су пољопривредни произвођачи препуштени сами себи. У 
задњих неколико година пољопривредни произвођачи су схватили да је задругарство 
потреба и добар пут за остваривање бољих производних резултата и наступ на 
тржиштима. У нашем граду, задруге су, деловањем погубне политике из прошлости, 
доведене на руб пропасти. Да би ухватиле корак са временом и новим организационим 
и тржишним тенденцијама треба им мало помоћи.  

Ми преко задруга можемо да утичемо на унапређење економских и других 
интереса задругара путем унапређења пољопривредне производње и повећања 
продуктивности рада у пољопривредној и прерађивачкој производњи, успешнију 
набавку потребног репроматеријала за производњу, успешније организовање 
производње на парцелама задругара, ефикасније коришћења машина, опреме и 
других оруђа за рад, организованији наступ на разним тржиштима, остваривање права 
задругара у односу на државне и друге органе и квалитетније коришћење домаћих и 
страних фондова 

Суфинансирање и рефундирање трошкова за унапређење рада вршиће се за:  

- едукацију и обуку кадрова у савладавању специфичних знања и вештина,  
- штампу пропагандног материјала,  
- набавку опреме неопходне за обављање делатности, 
- јачање управљачких капацитета,  
- спровођење пројеката и програма и друго. 
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Циљеви мере: 

Циљ ове мере је подстицај отварању нових задруга и удружења и унапређење 
рада старих задруга или удружења пољопривредника чије је седиште на територији 
града Зајечара и јачање њихових организационих и кадровских капацитета, 
професионалних вештина запослених као и за маркетинг и пропаганду а све у циљу 
јачег институционалног развоја.  

Ова средства се не могу користити за отплату заосталих дуговања нити за 
текућу ликвидност. 

 
Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

НПРР још увек није усвојен. 

Крајњи корисници: 

Пољопривредне задруге и удружења пољопривредника регистрована на 
територији града Зајечара 

Економска одрживост: 
 

Није потребно утврђивати економску одрживост. 
 

Општи критеријуми за кориснике: 
 

Пољопривредне задруге и удружења регистроване на територији града 
Зајечара 
 
Специфични критеријуми: 
 

Нема специфичних критеријума 
 

Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра
инвестиције 

Назив инвестиције 

Критеријуми селекције: 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

 Не постоје критеријуми селекције 

 

Интензитет помоћи:  

100% 

Индикатори/показатељи: 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Број ново отворених задруга или удружења 
2 Број старих задруга или удружења која аплицирају за ову меру 
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Административна процедурa: 
 

Мера ће бити спроведена од стране Буџетског фонда за развој пољопривреде 
и рурални развој града Зајечара, а на основу Јавног конкурса за подношење захтева 
који ће бити објављен преко штампаних обавештења на свим месним канцеларијама у 
свим селима на подручију града Зајечара као и у локалним медијима и на интернет 
страни града Зајечара. Пријављивање ће се вршити на обрасцу који ће корисници моћи 
да добију у Услужном центру градске управе Зајечар. Достављене пријаве ће бити 
административно проверене од стране Комисије Буџетског фонда за развој 
пољопривреде и рурални развој града Зајечара у смислу комплетности, усаглашености 
и прихватљивости. Одмах по административној обради пријава а на предлог Комисије, 
Градоначелник доноси Решење на основу кога се врши спровођење мере, а које ће 
бити јавно објављено на огласној табли градске управе Зајечар као и на интернет 
страни града Зајечара.  
Ова мера ће се спроводити до коначног утрошка средстава предвиђених за ову меру, а 
најкасније до 15.12.2015.године. 

 
Назив и шифра мере: 302 - Унапређење економских активности на селу кроз подршку 
непољопривредним активностима 

 
Образложење:  

Рурални туризам је уврштен у приоритете развоја туризма у Србији. Сведоци 
смо да рурална подручија, поготово она на већој удаљености од развијениг урбаних 
целина, бележе све снажнију депопулацију проузроковану економском несигурношћу и 
недостатком развојних акција. Рурални туризам изгледа као прикладно средство 
ревитализације напуштених руралних области и обезбеђује њихову одрживост у 
будућности кроз очување посла или стварање нових радних места, повећава 
разноликост занимања, очување услуга, очување пејзажа и природе или подршку 
очувању старих традиционалних сеоских заната као туристичке атракције.  

Постојеће анализе и предвиђања развоја туризма указују на то да се у новије 
време појављује све већа туристичка потражња усмерена ка селима, што даје разлог 
за инвестирање и развој сеоског односно руралног туризма.  

У досадашњим плановима развоја туризма код нас, сеоском туризму није 
посвећена пажња коју он заслужује, па није било ни значајних улагања у изградњу 
инфраструктуре са јасним и примарним циљем развоја сеоског туризма што за 
последицу има далеко мање приходе него што ова делатност реално може да донесе.  

У овој години, желимо да оспособимо прва три објекта за пријем гостију у 
сеоском туризму, по могућству у брдско планинском подтупижничком реону, да 
извршимо њихову категоризацију и пуститимо у туристички промет, и тиме утичемо на 
побољшање материјално социјалног статуса чланова тих пољопривредних 
домаћинстава као и на атрактивност локације. 

Циљеви мере: 

Побољшање социјално-економског статуса становништва и отварање нових 
радних места у руралном подручију. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

НПРР још увек није усвојен. 
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Крајњи корисници: 

Пољопривредни произвођачи уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 
града Зајечара, пољопривредне задруге или удружења пољопривредника која имају 
свој или су узели у дугорочни закуп објекат погодан за сеоски туризам. 

Економска одрживост: 
 

За ову меру није потребно утврђивати економску одрживост. 
 

Општи критеријуми за кориснике: 
 

- Да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом 
за 2015. годину 

- Уколико је корисник задруга или удружење пољопривредних произвођача, 
мора бити у активном статусу уписано у одговарајући регистар. 

- За инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком 
другом основу, односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за 
коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом 
којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним 
газдинствима. 

- У случају када корисник није власник катастарских парцела и објеката који су 
предмет инвестиције за коју се подноси захтев, неопходно је да на њима има 
право закупа, односно коришћења на основу уговора закљученог са 
закуподавцем или министарством надлежним за послове пољопривреде на 
период закупа, односно коришћења од најмање три године почев од дана 
потписивања уговора о коришћењу. 

- Наменски користи и не отуђи инвестицију која је предмет захтева у периоду 
од три године од дана набавке опреме односно адаптације објекта. 

 
Специфични критеријуми: 
 

Не постоје специфични критеријуми за ову меру 
 

Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра
инвестиције 

Назив инвестиције 

302.2. Подршка активностима везаним за рурални туризам 
  

 

Критеријуми селекције: 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Степен уређености и опремљености 
објекта у тренутку завршења 
инвестирања у односу на Правилник о 
категоризацији објеката намењених за 
сеоски туризам по принципу један 
проценат = 0,3 бода 

 30 
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2 Висина укупне инвестиције адаптације 

и опремања изражена у процентима и 
сразмерна висини улога корисника по 
принципу један проценат = 0,3  бода 

 30 

3 Инвестиција је лоцирана у брдско 
планинском подручију изнад 300мнв 

 10 

4 Подносилац захтева је лице млађе од 
35 година, пољопривредна задруга или 
удружење пољопривредника 

 10 
 

5 Подносилац захтева је особа женског 
пола, пољопривредна задруга или 
удружење пољопривредника 

 10 

6 Број радно способних чланова 
пољопривредног домаћинства по 
принципу 1 члан = 2 бода или 
пољопривредна задруга или удружење 
пољопривредника = 10 бода бодова 

 10 

 

Интензитет помоћи:  

За ову меру корисници ће добити помоћ у износу до 2/3 укупне инвестиције 
односно максимум 66% од цене адаптације објекта или набавке опреме. 

Индикатори/показатељи: 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1 Укупан број поднетих захтева 
2 Укупан број адаптираних објеката 

 
Административна процедура: 
 

Мера ће бити спроведена од стране Буџетског фонда за развој пољопривреде 
и рурални развој града Зајечара, а на основу Јавног позива за подношење захтева који 
ће бити објављен у преко штампаних обавештења на свим месним канцеларијама у 
свим селима на подручију града Зајечара као и локалним медијима и на интернет 
страни града Зајечара. Пријављивање ће се вршити на обрасцу који ће корисници моћи 
да добију у Услужном центру градске управе Зајечар. Достављене пријаве ће бити 
административно проверене од стране Комисије Буџетског фонда за развој 
пољопривреде и рурални развој града Зајечара у смислу комплетности, усаглашености 
и прихватљивости. Одмах по административној обради пријава а на предлог Комисије, 
Градоначелник доноси Решење на основу кога се врши спровођење мере, а које ће 
бити јавно објављено на огласној табли градске управе Зајечар као и на интернет 
страни града Зајечара. 

Ова мера ће се спроводити до коначног утрошка средстава предвиђених за 
ову меру, а најкасније до 15.12.2015.године. 

 
Назив и шифра мере: 305 - Трансфер знања и развој саветодавства – Унапређење 
обука у области пољопривреде и руралног развоја 
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Образложење: 

Едукација и стицање нових вештина и искустава је основ за напредак у свим 
областима живота и рада па тако и у пољопривреди. Пољопривреда наше земље је, 
на жалост, на јако ниском нивоу у сваком смислу те речи. Пољопривреда Тимочке 
крајне је, опет на жалост, чак и испод тог просека. Технолошки смо на нивоу од пре 
десет година, технички на нивоу од пре двадест а ментално на нивоу од пре тридесет 
година. Једном речју, људи у селима града Зајечара се баве пољопривредом на исти 
начин, често и истим оруђима за рад, као и пре двадесет или тридесет година. Један 
од првих корака у едукацији пољопривредника и утицају на њихову свест о новим 
трендовима и технологијама у пољопривреди јесу управо студиска путовања, сајмови, 
изложбе и сличне манифестације. 

Циљеви мере: 

Циљ ове мере је упознавање нових људи и организација,  стицање нових 
знања и информација о организовању и образовању пољопривредника у Србији и ЕУ и 
вештина у производњи,  преради и продаји пољопривредних производа, разговори о 
могућностима сарадње на  заједничкој изради и реализацији програма и пројеката за 
локални развој, село, пољопривреду, екологију, сеоски туризам и др. 

Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: 

НПРР још увек није усвојен. 

Крајњи корисници: 

Најбољи и најперспективнији пољопривредни произвођачи уписани у Регистар 
пољопривредних газдинстава на територији града Зајечара 

Економска одрживост: 
 

За ову меру није потребно одредити економску одрживост 
 

Општи критеријуми за кориснике: 
 

Пољопривредни произвођачи уписани у Регистар пољопривредних газдинстава 
на територији града Зајечара 

 
Специфични критеријуми: 
 

Најбољи произвођачи у свом окружењу или у грани пољопривреде којом се 
интензивно баве. 
 
Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

Шифра
инвестиције 

Назив инвестиције 

305.2. Информативне активности: Сајмови, изложбе, 
манифестације, студијска путовања 
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Критеријуми селекције: 

Редни 
број 

Тип критеријума за избор Да/Не Бодови 

1 Предност при коришћењу ове мере ће се 
остваривати  према Листи најуспешнијих 
пољопривредних произвођача коју ће 
сачинити  Скупштинска комисија за избор 
најбољих пољопривредних произвођача 
на територији града Зајечара, коју је 
основала Скупштина града Зајечара и која је 
почела са радом. 

  

Интензитет помоћи:  

100%  

Индикатори/показатељи: 
 

Редни 
број 

Назив показатеља 

1. Број изведених програма 
2.  Укупан број путника на свим програмима 

 
Административна процедура: 
 

Стручна Скупштинска комисија прави Листу најуспешнијих пољопривредника 
на територији града Зајечара као и посебне листе у свим гранама пољопривреде. За 
сваки одређени програм потенцијални корисници се позивају лично по редоследу на 
листама све до попуне броја места. 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 
 

Табела: Општи подаци и показатељи  
 

 Назив показатеља  Вредност, опис показатеља  Извор податка и 
година  

ОПШТИ ПОДАЦИ  
Административни и географски положај  Зајечарски округ, Источна Србија рзс* , 2012.год. 

Аутономна покрајина  / рзс*  

Регион  Јужна и Источна Србија рзс*,  2012.год. 

Област  Зајечарска област рзс*   2012.год. 

Град или општина  Град Зајечар рзс*   2012.год. 

Површина  1069 км2 рзс*   2012.год. 

Број насеља 42 рзс*   2012.год. 

Број катастарских општина  41 рзс*    2012.год. 

Број подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП)  

Мариновац, Селачка,           Мали 
Извор 

Правилник 
(„Сл.гласник РС“, бр. 
29/2013) 

Демографски показатељи  

Број становника  59461 рзс**  2011.год 
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Број домаћинстава  21031 рзс**  2011.год  

Густина насељености 
 (број становника/површина, km²)  

55,6  рзс**  2011.год 

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 - 100)  

-9,86% рзс**  2011.год 

- у руралним подручјима АП/ЈЛС  -19,66% рзс**  2011.год 

Становништво млађе од 15 година (%)  11,90% рзс**  2011.год 

Становништво старије од 65 година (%)  21,98% рзс**  2011.год 

Просечна старост  45,5 рзс*   2012. год 

Индекс старења   1,85 рзс*   2012. год 

Без школске спреме и са непотпуним 
основним образовањем (%)  

18,20% рзс**  2011.год 

Основно образовање (%)  25,60% рзс**  2011.год 

Средње образовање (%)  43,10% рзс**  2011.год 

Више и високо образовање (%)  13,10% рзс**  2011.год 

Пољопривредно становништво у укупном 
броју становника (%) 

45% Процена 

Природни услови 

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, 
брдски, планински)  

брдско-планинско подручије са 
зајечарском котлином у центру 

интерни 

Преовлађујући педолошки типови 
земљишта и бонитетна класа   

На основу педолошке карте и студије 
земљишта Тимочке крајине, дефинисано је 
преко преко 50 типова земљишта, али 
основу чине највећим делом смонице, 
смеђе кисело земљиште и алувијална 
земљишта у долинама река. 
Највећи део пољопривредног земљишта 
на територији града Зајечара је пете класе 
или 27,5%, затим шесте класе или  25,2% и 
четврте класе 18,4%. 

интерни 

Клима  
(умерено-континентална, 
субпланинска ...)  

континентални климатски појас, клима је 
влажно умерена, са топлим и сувим летом 
и умерено хладном зимама 

интерни 

Просечна количина падавина (mm)  560 мм рзс*    2012.год. 

Средња годишња температура (оС)  12,6 ºC ПССС 

Хидрографија (површинске и 
подземне воде)  

Црни Тимок, Бели Тимок, Тимок  и   мањи 
водотокови (Лубничка река, Леновачка 
река, Грлишка, Ласовачка река и др.),  
постоје и четри вештачка (акумулациона) 
језера: Грлишко, Рготско, Глоговичко и 
језеро Совинац kao и  два термо-
минерална извора: Гамзиградска Бања и 
Николичево 

 

Површина под шумом (hа)  28.233 ха рзс*   2011. год 

Површина под шумом у укупној 
површини АП/ЈЛС (%)  

26,40% рзс*    2011. год 

Пошумљене површине у претходној 
години (hа)  

4,16 ха рзс  2013. год 

Посечена дрвна маса (m3)   8458 m3 рзс*  2011. год 
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ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ  

Стање ресурса  

Укупан број пољопривредних 
газдинстава:  

6165 рзс*** 2012. год 

Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава (РПГ):     

4981 Управа за трезор 

- породична пољопривредна 
газдинства (%)  

99,78%   (4970)  

- правна лица и предузетници (%)  0,22%       (11)  

Коришћено пољопривредно 
земљиште - КПЗ (hа)  

27.22 ха рзс*** 2012. год 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС 
(%)  

25,4% рзс*** 2012. год 

Оранице и баште, воћњаци, 
виногради, ливаде и пашњаци, 
остало(18) (ha, %)  

26.9ха  98,8% рзс*** 2012. год 

Жита, индустријско биље, поврће, 
крмно биље, остало (ha, %)  

20.5ха  76% рзс*** 2012. год 

Просечна величина поседа (КПЗ) по 
газдинству (ha)  

4,4ха рзс*** 2012. год 

Обухваћеност пољопривредног 
земљишта комасацијом (ha)  

7.141,35 ха интерни 

Обухваћеност земљишта неким 
видом удруживања (ha)  

/ интерни 

Број пољопривредних газдинстава 
која наводњавају КПЗ  

744 рзс*** 2012. год 

Одводњавана површина КПЗ (ha) / интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha)  1.05 ха рзс*** 2012. год 

Површина пољопривредног 
земљишта у државној својини на 
територији ЈЛС (ha)  

6.495,75ха интерни 

Површина пољопривредног 
земљишта у државној својини која се 
даје у закуп (ha):  

3.752,96 ха интерни 

- физичка лица (%)                       
34,0995 ха 
- правна лица (%)                          
67,2799 ха 

0,90% 
 
1,79% 

Интерни за 2015.год 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, 
кошнице пчела (број)  

157.456 рзс*** 2012. год 

Трактори, комбајни, прикључне 
машине (број)  

Трактори 9235 
комбајни 498 
прикључне машине 21455 

рзс*** 2012. год 

Пољопривредни објекти (број)  За стоку 14383  
за пољопр. произв. 8273 

рзс*** 2012. год 

Хладњаче, сушаре, стакленици и 
пластеници (број)  

Хладњаче 9 
сушаре 10 
стакленици 2 
пластеници 630 

рзс*** 2012. год 
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Употреба минералног ђубрива, 
стајњака и средстава за заштиту 
биља (ha, број ПГ)  

Мин. Ђубриво 
13700ха  4389 ПГ 
стајњак 
3083 ха   2933ПГ 
средства за заштиту биља 
10566ха   4 145 ПГ 

рзс*** 2012. год 

Број чланова газдинства  и стално 
запослених на газдинству:  

15.113 рзс*** 2012. год 

(на породичном ПГ: на газдинству 
правног лица/предузетника) (ha)  

На ПГ 14944 
правно лице 169 

рзс*** 2012. год 

Годишње радне јединице  (број)  6.956 рзс*** 2012. год 

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника (број)  

Зем. Задруге 6 
Удружења 10 

ПССС 

Производња пољопривредних 
производа (количина):  

 рзс*** 2012. год 

- биљна производња (t)  Нема података рзс*** 2012. год 

- сточарска производња (t, lit, ком.)  Нема података  

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА  

Рурална инфраструктура  

Саобраћајна инфраструктура    

Дужина путева (km)  520 км рзс*  2011. год 

Поште и телефонски претплатници 
(број)  

22.815 рзс*  2011. год 

Водопривредна инфраструктура  

Домаћинства прикључена на 
водоводну мрежу (број)  

17.305 прикључака рзс*  2011. год 

Домаћинства прикључена на 
канализациону мрежу (број)  

12.102 прикључака рзс*  2011. год 

Укупне испуштене отпадне воде 
(хиљ.m3)  

2.270 м3 рзс*  2011. год 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3)  0 рзс*  2011. год 

Енергетска инфраструктура  

Производња и снабдевање 
електричном енергијом (број)  

ПД за дистрибуцију ел. Енергије 
„Југоисток“ ДОО Ниш ЕД Зајечар 

интерни 

Социјална инфраструктура  

Објекти образовне инфраструктуре 
(број)  

42 рзс*  2011. год 

Број становника на једног лекара  291 рзс*  2011. год 

Број корисника социјалне заштите  5.184 рзс*  2011. год 

Диверзификација руралне економије   

Запослени у секторима 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде  (број)  

196 рзс* рзс***  
2011 2012 год 

Газдинства која обављају друге 
профитабилне активности (број)  

696 рзс*** 2012. год 

Туристи и просечан број ноћења 
туриста на територији АП/ЈЛС  (број)  

Број ноћења  51.226 
Број туриста  13.577 

рзс*  2011. год 
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Трансфер знања и информација  

Пољопривредна саветодавна 
стручна служба (да/не)  

Да   

Пољопривредна газдинства 
укључена у саветодавни систем 
(број)  

150 ПССС 

 
 Износ средстава планиран по програмима усклађиваће се у току године у 
зависности од реализације средстава и поднетих захтева. 
 Реализација активности предвиђених Програмом врши се на основу одлука 
Комисије за подстицање развоја пољопривреде. 
 Доношењем овог програма престаје да важи Програм мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и  политике руралног развоја града Зајечара за 
2014. годину(''Сл. лист града Зајечара'', бр.30/14).  
 
 Овај програм објавити у ''Службеном листу града Зајечара''. 
 
I бр. 320-18/2015 
У Зајечару,  03.09.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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