
 
На основу члана 35. став 7. Закона 

о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС”, број 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 
145/14), члана 39. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара”, број 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.01.2016. године, донела је 
 
 

О Д Л У К У 
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И 
ПРЕРАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ 

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

 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком усваја се План 

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

Стручни обрађивач Плана детаљ-
не регулације је „Инфоплан” д.о.о. Аран-
ђеловац из Аранђеловца, а средства за 
израду Плана, обезбедио је инвеститор 
израде Плана ПЗП Зајечар АД Зајечар из 
Зајечара. 
 

Члан 2. 
 

Границом Плана детаљне регула-
ције обухваћене су следеће катастарске 
парцеле у катастарској општини Рготина 
6672, 6673/1, 6673/2, 6674, 6675, 6676, 
6677, 6678, 6679, 6696, 6697, 6698, 6699, 
6680, 6681, 6682/1, 6682/2, 6683, 6684, 
6685, 6686, 6687, 6688, 6689, 6690, 6691, 
6692, 6693, 6914, 6915, 6916, 6917 и део 
16337 (пут) као и део 16338 (пут Бор–
Рготина).  

Површина обухвата плана је 14ha 
14a. 

Члан 3. 
 

Циљ израде Плана је контроли-
сана планска експлоатација грађевинског 
камена уз спречавање и минимизирање 
негативних ефеката и утицаја на животну 
средину, како на деградацију природног 
пејзажа, воде и ваздуха, тако и земљишта 
и шумских површина, као и планског и 
рационалног коришђења минералних 
сировина.  

Планско подручје обухвата катас-
тарске парцеле у својини или закупу Пре-
дузећа за путеве Зајечар, као и суседне 
парцеле које су у приватном власништву, 
чиме би се у перспективи обезбедила 
могућност проширења експлоатационог 
поља. 
 

Члан 4. 
 

План детаљне регулације који је 
израдио „Инфоплан” д.о.о. Аранђеловац 
из Аранђеловца, усваја се у следећем 
садржају: 
 

ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
1. Регистрација предузећа  
2. Решење о постављању одговорног 

планера 
3. Лиценца одговорног планера  
 

I ОПШТИ ДЕО  
1. Правни и плански основ за израду 

плана 
2. Опис границе плана детаљне 

регулације 
3. Оцена расположивих подлога за 

израду плана 
4. Захтеви о постојећем стању и 

условима планиране изградње и 
коришћења простора 

5. Извод из планске документације 
вишег реда   

6. Анализа постојећег стања 
6.1 Постојећа намена површина и 

врста изградње  
7. Циљ израде плана 
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II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  

1.1 Грађевинско подручје  
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА  

2.1 Правила уређења за целине и зоне 
одређене планом 
2.2 Услови за уређење и изградњу 
површина и објеката јавне намене и 
мреже саобраћајне и друге инфра-
структуре  

2.2.1. Саобраћајна инфраструк-
тура   

2.2.2. Електроенергетска инфра-
структура   

2.2.3. Комунална инфраструктура  
2.2.4. Сакупљање и одношење 

комуналног отпада 
2.2.5. Зеленило и зелене површи-

не 
2.3 Правила уређења и грађења за 
изградњу површина и објеката осталих 
намена  

2.3.1. Заштитно зеленило са пар-
кирањем 

2.3.2. Површински коп - камено-
лом 

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И 
УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА  
3.1 Попис објеката за које пре обнове 
или реконструкције морају израдити 
конзерваторски или други услови  
3.2 Услови за заштиту животне 
средине  

3.2.1. Могуће промене и утицаји 
на животну средину  

3.2.2. Рекултивација земљишта  
3.3 Друге мере заштите животне сре-
дине  
3.4 Општи и посебни услови и мере 
заштите живота и здравља људи  
3.5 Локације за које се обавезно ради 
урбанистички пројекат  
3.6 Мере енергетске ефикасности 
изградње  
3.7 Расписивање јавних конкурса  
3.8 Правила парцелације, препарце-
лације и исправке граница парцеле  

III СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ПЛАНА   
 

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

IV ГРАФИЧКИ ДЕО ПЛАНА 
1. Катастарско топографски план са 

границом  Р 1:1 000  
2. Постојеће стање Р 1:1 000  
3. План саобраћаја са нивелационим и 

регулационим решењем Р 1:1 000  
4. План парцелације површина јавне  

намене са аналитичко-геодетским 
елементима Р 1:1 000  

5. План намене површина и подела на 
зоне 

 

V ДОКУМЕНТАЦИОНИ ДЕО ПЛАНА 
1. Oдлука о изради плана  
2. Информација о локацији  
3. Потврда о овереној подлози за 

израду плана  
4. Материјал раног јавног увида  
5. Извештај о стратешкој процени 

утицаја Плана на животну средину  
6. Услови изградње и коришћења од 

надлежних органа, организација и 
предузећа  

7. Документација добијена у поступку 
израде техничке документације  

8. Извештаји Комисије за планове  
9. Извештај о јавном увиду  

 Примедбе пристигле у току 
јавног увида  

 став обрађивача на примедбе 
пристигле у току јавног увида  

      10. Одлука о усвајању Плана  
 

Члан 5. 
 

Саставни део Плана детаљне 
регулације је Извештај о обављеном 
Јавном увиду у Нацрт Плана детаљне 
регулације за експлоатацију и прераду 
грађевинског камена из лежишта “Рготски 
крш“, на територији града Зајечара, IV/04 
број 06-222/2015 од 04.01.2016. године. 
 

Члан 6. 
 

Саставни део Плана детаљне регу-
лације је Извештај о стратешкој процени 
утицаја Плана детаљне регулације за 
експлоатацију и прераду грађевинског 
камена из лежишта “Рготски крш“, на 
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територији града Зајечара на животну 
средину, на који је прибављена 
сагласност Одсека за заштиту животне 
средине, решење IV/04 бр. 501-25/16 од 
20.01.2016. године. 
 

Члан 7. 
 

Саставни део ове Одлуке je План 
детаљне регулације за експлоатацију и 
прераду грађевинског камена из лежишта 
“Рготски крш“, на територији града 
Зајечара. Текст Плана детаљне 
регулације је дат уз ову Одлуку, од 
поглавља „I ОПШТИ ДЕО” до поглавља 
„IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ”. 
План детаљне регулације за 
експлоатацију и прераду грађевинског 
камена из лежишта “Рготски крш“, на 
територији града Зајечара без 
документационог дела, налази се у 
дигиталном облику на сајту Града 
Зајечара на адреси www.zajecar.info. План 
са комплетном садржином се налази у 

аналогном облику у архиви Одељења за 
урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове Градске управе 
Зајечара, улица Крфска бб, Зајечар. 
 

Члан 8. 
 

О спровођењу ове Одлуке стараће 
се Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комуналне стамбене послове Градске 
управе града Зајечара. 
 

Члан 9. 
 

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

 
I број 350 - 2 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 
ЕКСПЛОАТАЦИЈУ И ПРЕРАДУ 
ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА ИЗ 

ЛЕЖИШТА  
„РГОТСКИ КРШ“  

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
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На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 

72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС и 132/14) и члана 
46. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара ("Службени лист града Зајечара", број ____) 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној  28.01.2016. донела је: 
 

 
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ   

за експлоатацију и  прераду  грађевинског камена из лежишта  
„РГОТСКИ КРШ“  

на територији града Зајечара 
 
 

План детаљне регулације за експлоатацију и прераду грађевинског камена из 
лежишта „РГОТСКИ КРШ“ на територији града Зајечара (у даљем тексту: План, 
План детаљне регулације - ПДР) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења 
уређења простора и изградње објеката, и састоји се из:  
o Текстуалног  дела који садржи: 

– општи део, односно полазне основе плана, 
– плански део (правила уређења и правила грађења), 
– смернице за спровођење плана, 

o Графичког дела (постојеће стање и планска решења) 
o Документационог дела 

Текстуални и графички део су делови плана генералне регулације који се 
објављују, док се документациони део плана не објављује, али се ставља на јавни 
увид. 

 
 

I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ КОНЦЕПТА ПЛАНА 
 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

- Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 
24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14),  

- Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Службени гласник РС", 
бр.88/11) 

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС" бр. 64/15),  

- Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за експлоатацију и 
прераду грађевинског камена из лежишта „Рготски крш“ на територији града 
Зајечара, („Сл. лист града Зајечара“ бр.26/15).       

 
ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 Просторни план територије града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр.15/12). 
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2. ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 

Обухват Плана детаљне регулације дефинисан је на графичком прилогу бр. 1. 
Подлога са границом обухвата плана. 

Површина обухвата плана је 14ha 14a. 

Границом Плана обухваћене су следеће катастарске парцеле у катастарској 
општини Рготина 6672,6673/1, 6673/2, 6674, 6675,6676,6677, 6678,6679, 6696, 6697, 
6698, 6699,6680,6681,6682/1,6682/2,6683,6684,6685,6686,6687,6688, 6689,6690,6691, 
6692,6693, 6914,6915,6916,6917 и део 16337 (пут) као и део 16338 (пут Бор–Рготина). 
 
3. ОЦЕНА РАСПОЛОЖИВИХ ПОДЛОГА ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 

 
За потребе израде Плана коришћен је Катастарско-топографски план локације: 

„Рготски крш“  Р = 1 : 2500 оверен од стране РГЗ Београд. 
Из свега напред наведеног следи да је подлога на којој се ради графички део 

Плана у складу са чланом 32. став 3. Закона о планирању и изградњи (''Службени 
гласник РС'' бр.72/09, 81/09– исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 
98/13-УС и 132/14). 

 
4. ЗАХТЕВИ О ПОСТОЈЕЋЕМ СТАЊУ И УСЛОВИМА ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ И 

КОРИШЋЕЊА ПРОСТОРА 
 

Подаци о постојећем стању и условима коришћења, ради израде Плана, 
затражени су и добијени од следећих надлежних организација и предузећа: 

 
Tабела бр 1: списак тражених и добијених услова: 

 
Услови Добијен Број услова 

Датум 
добијања 
услова 

1. 
ЕПС Дистрибуција, Сектор за енергетику и 
инвестиције, Зајечар 

Да 
бр. 10.01-

6409030302-
130180/2-2015 

5.10.2015. 

2. ЈКСП „Зајечар“, Зајечар Да 601/954 22.9.2015. 
3. Републички хидрометеоролошки завод, Београд Да 922-1-76/2015 29.9.2015. 
4. Завод за заштиту природе Србије, Београд Да 03 бр: 020-1955/2 13.10.2015.

5. 
Градска управа Зајечар, Одсек за заштиту животне 
средине 

Да 
IV/04 бр.501-

169/2015 
6.10.2015. 

6. ЈКП „Водовод“ Зајечар Да 2978 26.10.2015.
7. ЈП "Србијашуме", Зајечар Да 495 20.10.2015.

8. ЈП Путеви Србије Да 
953-14773/15-1 
953-14773/15-3 

14.7.2015. 
19.11.2015.

9. 
Министарство пољопривреде и заштите шивотне 
средине, Управа за пољопривредно земљиште 

Да 
350-11-

00126/2015-14 
18.9.2015. 

10. 
МУП Сектор за ванредне ситуације, Одељење за 
ванредне ситуације, Зајечар 

Да 
IV/04 бр.06-

140/2015 
10.09.2015.

11. ЈП Електро мрежа Србије Да 0-1-2-182/1 29.10.2015.

12. Телеком Србија, А.Д. извршна дирекција Зајечар Да 
7140-399939/1-

2015 
29.10.2015.

13. 
Министарство рударства и енергетике, 
Омладинских бригада 1, Београд 

Да 
310-02-

01196/2015-02 
28.9.2015. 

14. Министарство одбране, Београд Да инт.бр. 2958-6 30.11.2015.
15. ЈП „Дирекција за изградњу“ Зајечар    
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Друга документација која је коришћена приликом израде Плана: 
1. Просторни план територије града Зајечара 
2. Пројекат детаљних геолошких доистраживања кречњака лежишта „Рготски 

крш“ код Зајечара као сировине за техничко грађевински камен 
3. Студија изводљивости експлоатације лежишта кречњака „Рготски крш“ 
4. Министарство животне средине, рударства и просторног планирања, број:310-

02-139/2011-04 од 8.4.2011.г, Решење о одобрењу извођења геолошких 
истраживања. 

5. Завод за заштиту споменика културе, Ниш, број: 251/2 од 17.3.2015.г, 
Сагласност за експлоатацију минералне сировине 

6. ЈВП „Србијаводе“, ВПЦ „Сава-Дунав“, РЈ „Неготин“, Неготин, број:128/2-15 од 
28.4.2015.г, Мишљење у поступку издавања водних услова. 

7. РХМЗ Београд, број: 922-1-83/2015 од 5.3.2015.г, Мишљење за издавање 
водних услова у поступку израде техничке документације. 

 
5. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ВИШЕГ РЕДА 
 

Плански основ, односно план вишег реда, према чијим смерницама се ради овај 
ПДР је Просторни план територије града Зајечара. За подручје овог ПДР Просторним 
планом је прописано: 

Град Зајечар је индустријски и трговачки центар. Индустријска производња се 
заснива на коришћењу природних ресурса: енергетских ресурса (налазишта угља, 
кварца, водотокова), шумских ресурса, великој могућности пољопривреде за 
производњу сировина за индустрију (сунцокрет, дуван, житарице, грожђе, воће и 
др.), могућности превоза сировина до индустријских постројења и финалних 
производа до потрошача расположивом путном и железничком мрежом, као и 
оближњим речним пловним путем Дунавом. Зајечарска индустрија је разнородна: 
металопрерађивачка, прехрамбено-прерађивачка, индустрија стакла и 
порцелана, текстилна индустрија, производња електричне енергије . 

 
II 2.4.1. Минералне сировине 
Терен Зајечара веома су интересантни у погледу појава и лежишта минералних 
сировина. Извесна лежишта и појаве познате су и од раније. 
Истражни радови су такође рађени на појаве неметала и металичних минералних 
сировина. Степен истражености ових терена је прилично неуједначен. У оквиру 
тимочког андензитског масива детаљније су истражени терени око Савинца, 
Марковог камена и Гамзиграда, док се за области распрострањења кристаластих 
шкриљаца, гранитоида, мезозојских кречњака и терцијарних седимената може 
рећи да су слабије истражене. То се такође може рећи и за појаве неметала и 
грађевинског камена.  
У металогенетском погледу издвајају се два основна циклуса, један старији од 
горњег карбона и један млађи (алпски). 
Наслаге кварцног песка код села Рготине леже непосредно на лијским 
пешчарима или преко масних и лапоровитих глина које се иначе не јављају у 
неогеној серији ове области. Песак се састоји углавном од зрна кварца; незнатно 
се јављају ортоклас, микроклин, мусковит, циркон, турмалин и рутил. Кварцни 
песак Рготине је детаљно истражен и испитан. Сматра се за значајно лежиште 
кварцног песка, које даје добру сировину за стакларску индустрију и друге 
потребе. 
У рејону села Рготине у Буковском потоку констатоване су појаве каменог угља у 
седиментима доње јуре, који леже транзгресивно преко старопалеозојских 
филита. 
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II 3.2. МРЕЖА ЦЕНТАРА И НАСЕЉА 
Град Зајечар је специфичан због урбане агломерације у чији састав улазе 
периурбана насеља која треба да представљају места повезивања урбаног са 
руралним делом Града. Функционалне везе са насељима ближег окружења 
(периурбани прстен) Зајечар ће остваривати директно или преко секундарних 
центара: Грљана, Звездана и Великог Извора, а у руралном делу Града функције 
центара заједнице насеља развиће Салаш (варош и село), Гамзиград и Рготина. 
Центри заједнице насеља представљају матичне центре за насеља, која се на 
њих непосредно наслањају. Они су нуклеуси, око којих се формирају основне 
заједнице насеља. Они треба да омогуће остваривање принципа “концентрисане 
децентрализације”, односно груписање становништва.  
- Рготина коме ће гравитирати око 1 447 становника у 2020. и чија територија 

обухвата насеља:Трнавац, Јелашница Копривница, Чокоњар и Николичево. 
 

II 4.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Друмски саобраћај 
Активности на постојећој путној мрежи огледају се на спровођењу радова на 
ревитализацији, модернизацији и појачаном одржавању мреже државних путева, 
уз радове на редовном одржавању у циљу одржавања и подизања нивоа услуга и 
безбедности на путевима. Планирани радови обухватају радове на коловозној 
конструкцији, објектима доњег строја и објектима за регулисање режима 
атмосферских вода. Радови се спроводе на путевима државне мреже и 
општинским путевима  према плану и пројектном задатку управљача конкретног 
јавног пута. 
 

II 5.1. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
Подручја угрожене животне средине – су локалитети на којима повремено 
долази до прекорачења граничних вредности (привредни и производни погони 
неадекватног технолошког нивоа, зоне уз фреквентне саобраћајнице; централни 
делови града у којима се прекорачују концентрације загађујућих материја (чађ), 
локације у које се излива канализација без пречишћавања у реку, насеља без 
канализације, дивља сметлишта, подручја експлоатација минералних сировина и 
грађевинског материјала).  
У циљу побољшања квалитета животне средине  треба спречити даљу 
деградацију простора и загађење на следећим подручјима: 

- каменоломи "Рготски крш" и "Чокоњар", 
- деградирано подручје пиритном јаловином у приобаљу Борске реке (700 ha 

плодне земље уништено пиритном јаловином из Борског рудника), 
експлоатацијом глине на подручју Великог Извора, кварцног песка на подручју 
Рготине и др. 

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА обухвата; 
- санацију и рекултивацију деградираних површина (постојећа и бивша 

сметлишта, постојећа депонија комуналног отпада "Халово", каменоломи, 
простори на којима је нелегално одлаган индустријски и грађевински отпад, 
деградирана подручја услед експлоатације глине и кварцног песка на 
подручју Рготине и Великог Извора и сл), а нарочито санацију и рекултивацију 
деградираног подручја (око 700 ha плодног земљишта), изливањем пиритне 
јаловине из рудника бакра Бор; 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА обухвата: 
- спровођење посебних мера заштите ваздуха кроз измену саобраћајне 

инфраструктуре и увођење посебних режима саобраћаја, нарочито у оквиру 
заштићених природних и културно-историјских целина, односно планирање 
обилазних саобраћајница (друмских и железничких) на периферијама и изван 
насеља, са посебним нагласком на разматрање могућности измене 
саобраћајне инфраструктуре са континуираним транспортом угља и каменог 
агрегата кроз поједина сеоска насегьа (Грљан, Рготина)... 
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III 1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 
 

д. РАДНЕ ЗОНЕ  
Под радним зонама подразумевају се површине намењене за производне погоне 
индустрије, малу привреду, трговину, угоститељство, занатство, пословне 
садржаје, складишта и сервисе, станице за снабдевање друмских возила 
погонским горивом, магацински простори и пратећи садржаји као и остали 
садржаји који својим радом не угрожавају животну средину и сви други 
комплементарни садржаји.  
Приликом израде Планова детаљне регулације за радне зоне потребно је водити 
рачуна о формирању заштитног појаса зеленила према другим зонама, тако да 
ово зеленило не представља само фрагмент у оквиру појединачних комплекса, 
већ да чини саставни део зеленила целе радне зоне.  
Сви производни погони са опасним делатностима по животну средину, морају 
имати властите уређаје за пречишћавање отпадних вода у складу са условима 
надлежних предузећа. 
Мере заштите животне средине спроводиће се у складу са Законом о процени 
утицаја на животну средину и измене и допуне Законом о процени утицаја на 
животну средину и у складу са Уредбом о утврђивању листе пројеката за које је 
обавезна процена утицаја и листе пројеката за које се може захтевати Процена 
утицаја на животну средину. 

 
III 4.1. Смернице за израду планске документације 
Oвим планом се прописује да се обавезно мора радити одговарајући 
урбанистички план (план генералне или детаљне регулације) за потребе: 
- план детаљне регулације за експлоатацију и прераду минералних сировина. 

 

6. АНАЛИЗА И ОЦЕНА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 
 

Подручје плана се налази у западном делу територије града Зајечара у КО 
Рготина. Од центра села Рготина удањено је око 3 km, док је од града Зајечара 
удаљено 23 km. Обухваћен је простор постојећег каменолома, пољопривредно, шумско 
и путно земљиште.  

 
ПРИРОДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Морфолошке и хидрогеолошке карактеристике подручја 

У ужем морфолошком погледу лежиште представља зараван два превоја од којих 
је према северу Рготски камен и Рготско брдо (379 мнм), а према југу Илићева страна 
(358мнм). Шира област је брдовитог карактера са надморским висинама од око 300 
мнм, док је према северу планина Дели Јован и гребен Великог и Малог крша са 
надморским висинама преко 1000 мнм. 

У подручју плана и непосредној околини нема водотокова. Најближа река је Бела 
река, северно од подручја плана, удаљена на око 500m од најсеверније границе плана 
и око 700 m од постојећег каменолома. Подручје плана припада сливу Бела река, 
велики Тимок, Дунав. Цео обухват плана дренира ка северу, односно Белој реци, 
природним путем услед висинских разлика терена самог копа и околног терена. Терен 
је нагнут од државног пута II А реда ка северозападу. Највиша кота подручја плана је 
333мнм, док је државни пут на коти од 328 до 333 мнм. 
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Истражно подручје, као и само лежиште Рготски крш, захвата кречњаке и 

доломите Малма чију падину чине пешчари и песковито-гвожђенасто-олитички 
кречњаци Догера, а дискордантно преко њих леже Сарматски седименти 
представљени глинама, песковима и пешчарима. На ширем истражном простору 
развијен је крашки рељеф. 

 

ЕКСПЛОАТАЦИОНО ПОЉЕ – КАМЕНОЛОМ РГОТСКИ КРШ 

Према Решењу Министарства животне средине, рударства и просторног 
планирања (број 310-02-139/2011-04 од 8.4.2011.године), дефинисан је истражни 
простор и одобрено је Предузећу за путеве Зајечар извођење геолошких истраживања 
кречњака као техничко-грађевинског камена у лежишту „Рготски крш“.  

Табела бр.2: Одобрени истражни простор је одређен координатама 
 X Y 

1. 7 599 000 4 876 250 
2. 7 600 200 4 876 258 
3. 7 600 500 4 874 750 
4. 7 599 000 4 874 750 

  
Површина истражног простора је 203,1ha. Само лежиште захвата некадашње 

брдо Магурку које се налази између Рготског брда и села Рготина.  
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На лежишту је развијена основна етажа која у просеку има доњу коту од 310 m, са 

варијацијама од пар метара у правцу истока. У западном и северозападном делу копа 
услед морфологије терена створен је одсек од неких 10-15 m, који прати рељеф 
терена, а према истоку и североистоку коп се завршава на наведеној коти и нивоу 
падине која се пружа према кориту Доње Беле реке. На тај начин самом 
експлоатацијом створен је плато од око 1,5 ha, где је лоцирано примарно дробилично 
постројење и опрема за транспорт и ископ камена. 

До самих етажа копа долази се макадамским путем са јужне стране копа у дужини 
од око 60 m, који се одваја од асфалтног путног правца Зајечар-Бор. 

Лежиште припада ширем појасу горњојурских кречњака који се у виду траке 
пружају правцем северозапад-југоисток почевши од кречњачког масива Стола (к. 1155 
m), па преко Бучја и Доње Беле Реке исклињавају код Рготине. То су масивни 
кречњаци спрудног развића. 

Део који је захваћен лежиштем припада крајњем југоисточном делу кречњачког 
комплекса који је са свих страна у тектонском контакту са миоценским седиментима - 
доњосарматским песковима и глинама. На бази просторног положаја и односа према 
миоценским седиментима, подручје са кречњачким развојем је на ОГК је 
интерпретирано као тектонски прозор. Латерално захвата површину од неколико 
десетина хектара. 

На подручју које је захваћено лежиштем картирани су биомикритски кречњаци, 
развијени у две фације: масивни до банковити у површинском делу, и катаклазирани - 
бречизирани и преталожени у доњем делу. У оквиру дубљих делова лежишта 
констатована је карстификација са испуном каверни од ситнозрног псамита карбонат-
ног карактера. Код преталожених представника са ефектима рекристализације као 
матрикс стене присутан је крупнозрнији спарит те се ти представници детерминишу као 
биоспарит. За њих је такође карактеристичан нешто виши садржај интракласта. 

Општа карактеристика је одсуство теригене минерализације и присуство метали-
чне у виду спорадичних ретких зрна магнетита или дендрита мангана по површинама 
раслојавања. 

Лежиште је истражено током 2006. и 2007. године, путем детаљних истражних 
радова који су били конципирани сходно категоризацији лежишта у прву групу прву 
подгрупу лежишта ТГК, те прву групу прву подгрупу лежишта карбонатних сировина. 

Истражним радовима оконтурене су Б резерве, и то са три бушотине које су 
лоциране у теменима равностраног троугла са дужином странице од 200 m. Доња 
експлоатациона етажа лоцирана је на коти 280 m, те су продуктивне дубине све три 
бушотине обрачунате до наведене дубине. 

Лежиште је полигоналног облика са равностраним троуглом у централном делу, и 
екстраполованим резервама дуж развијених страница троугла. Површина истраженог 
лежишта износи 55838 m 2. 

Прорачуном ресурса захваћена је стенска маса оконтурена са наведеним 
истражним радовима као и теменим тачкама екстраполованих ресурса, те је лежиште 
полигоног облика, са следећим координатама: 

 

Табела 3. Темене тачке екстраполација за 14 растојања предвиђених за Б ресурсе од 
уста бушотина: 

Tačka X Y Z 
T1 7599542.5 4875390.0 329.8 
T2 7599676.8 4875611.0 291.3 
T3 7599734.0 4875608.0 286.0 
T4 7599856.8 4875379.8 295.0 
T5 7599827.0 4875330.8 299.5 
T6 7599570.0 4875340.0 332.0 
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Геолошки план са тачкама екстраполације за 1/4 растојања предвиђених за Б ресурсе 
од уста бушотина 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. ПОСТОЈЕЋА НАМЕНА ПОВРШИНА И ВРСТА ИЗГРАДЊЕ 
 

Табела бр 4: Биланс постојеће намене површина 

  постојећа намена површина ha % 

А грађевинско подручје 6.39 45.19

1 постојећи каменолом 5.64 39.89

2 путно земљиште  0.75 5.30

Б ван грађевинског подручја 7.75 54.81

1 пољопривредно земљиште 4.18 29.56

2 шумско земљиште 3.57 25.25

  УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА 14.14 100

 

У постојећем стању нешто мање од половине плана је у грађевинском подручју са 
наменом каменолом на 5,64 ha и путно земљиште на 0,75 ha, од чега је 0,6 државни 
пут.   

Ван грађевинског подручја је пољоприведно земљиште на 4,18 ha и шумско 
земљиште на 3,57 ha.  

Пољопривредно и шумско земљиште је 5 и 6 бонитетне класе.  
 

 
 
 
 



28. ЈАНУАР 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 3  СТРАНА 13 

 
Стање саобраћајне мреже и капацитета саобраћајне инфраструктуре 
Налазиште камена са површинском експлоатацијом (каменолом) Рготски крш 

налази се са десне стране државног пута II-a реда број 165 (бивши Р-106б) у смеру 
пораста стационаже на деоници број 0411 између чвора бр. 1007 Рготина 1 и чвора бр. 
0165 Заграђе од приближно km 6+740 до приближно  km 7+140. Државни пут је са 
коловозном траком за двосмерни саобраћај ширине око 6 m. На деоници државног пута 
у граници обухвата, на дужини од око 270 m постоје прикључци и то у  km 6+850 за 
потребе површинске експлоатације (каменолома) са десне стране, са леве стране је 
прикључак некатегорисаног општинског пута КП 16357 КО Рготина  у km 6+935 а са 
десне стране је прикључак општинског некатегорисаног пута на КП 16357 КО Рготина у  
km 7+120 Прикључци општинских путева су под оштрим углом што је такође 
неповољно. Не постоје додатне саобраћајне траке за лева скретања. 
 
 Стање мреже и капацитета инфраструктуре 

Подручје плана је инфраструктурно потпуно неопремљено. 
Кроз подручје плана у зони државног пута, са леве стране у правцу ка Бору, 

постоји оптички кабал. Према условима Телекома Србије, оптички кабал се налази на 
8,5-12 метара од осе државног пута и планираним решењима и експлоатацијом камена 
није угрожен.  

У непосредном окружењу пролази далековод 35 kV, а друге комуналне 
инфраструктуре у непосредном окружењу нема. 

Постојећи далековод је на 40m јужно од границе плана. Подручје плана се налази 
ван зоне заштите далековода. 

Каменолом се струјом напаја из сопствених агрегата. Потребна вода се довози 
цистернама. 
 
7. ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 

Циљ израде Плана је контролисана планска експлоатација грађевинског камена 
уз спречавање и минимизирање негативних ефеката и утицаја на животну средину, 
како на деградацију природног пејзажа, воде и ваздуха, тако и земљишта и шумских 
површина, као и планског и рационалног коришђења минералних сировина. 
 
Планско подручје обухвата катастарске парцеле у својини или закупу Предузећа за 
путеве Зајечар, као и суседне парцеле које су у приватном власништву, чиме би се у 
перспективи обезбедила могућност проширења експлоатационог поља. 
 
 
II ПЛАНСКИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
 
 
1. НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА  
 

Специфичан обухват Плана и интервенције у простору које обухватају 
екплоатацију и прераду камена, дефинисање фаза експлоатације, начине 
рекултивације и заштите простора и изградњу  и постављање других објеката 
(саобраћајнице, платои и машине), одредили су начин коришћења земљишта. 

Цела површина плана се планира као грађевинско земљиште. Осим саобраћајних 
површина које су површине јавне намене, остало земљиште је остале намене, 
планирано за каменолом (постојећи, проширење и резерве каменолома).  
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1.1. ГРАЂЕВИНСКО ПОДРУЧЈЕ 

 
 Цела површина плана је планирано грађевинско подручје и обухвата простор 

путног земљиша (државни пута са југо-западне стране плана, локални пут са 
северозападне стране и планирана севрвисна саобраћајница са прикључком), 
површине постојећег каменолома, површине за планирано проширење каменолома као 
и резервене површине за будућу експлоатацију.  

 Укупна површина грађевинског подручја износи 14,14 ha, од чега је 1,04 ha путно 
земљиште, 12,88 ha каменолом и заштитно зеленило 0,22 ha.  
 
Табела бр.5: Биланс планираних намена површина 

 постојећа/планирана намена површина ha % ha % 

A грађевинско подручје 6.39 45.19 14.14 100.00

  површине јавне намене 0.75 5.30 1.04 7.36

1 државни пут 0.60 4.24 0.74 5.23

2 локални пут 0.15 1.06 0.30 2.12

  површине осталих намена 5.64 39.89 13.10 92.64

1 постојећи каменолом 5.64 39.89 5.64 39.89

2 планирано проширење каменолома     3.2 22.63

3 резерва за ширење каменолома     4.04 28.57

4 зеленило   0.22 1.56

Б ван грађевинског подручја 7.75 54.81 0.00 0.00

1 пољопривредно земљиште 4.18 29.56 0 0.00

2 шумско земљиште 3.57 25.25 0 0.00

  УКУПНО ПОВРШИНА ПЛАНА 14.14 100.00 14.14 100.00

 
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 

 
2.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ЗА ЦЕЛИНЕ И ЗОНЕ ОДРЕЂЕНЕ ПЛАНОМ 

 
Простор у обухвату Плана детаљне регулације подељен је у складу са постојећим 

стањем и планираном концепцијом експлоатације камена и уређења простора након 
експлоатације, као и концепцијом саобраћајног решења прикључења на државни пут. 
Подела простора на целине је извршена на следећи начин: 

a. Зона саобраћаја, обухвата део пута и путног земљишта који пролази кроз 
подручје плана са планираним прикључком постојећег некатегорисаног пута 
(кп.бр. 16339 – ван подручја плана) и саобраћајнице којом се повезује улаз у 
каменолом и некатегорисани пут (кп.бр. 16337 – у обухвату плана). Зеленило 
као остала намена је у оквиру ове зоне. Површина зоне а је 1,31 ha. 

b. Зона каменолома обухвата планирано земљиште за експлоатацију камена са 
интерним саобраћајем и свим радним платоима. Површина зоне b је 30,74 ha. У 
оквиру зоне каменолома, одвојене су три подзоне: 
b.1 Подзона постојећег каменолома – Површина зоне b.1 је 5,59 ha. 
b.2 Подзона планираног проширења каменолома – Површина зоне b.1 је 3,19 
ha 
b.3 Подзона резерве каменолома - Површина зоне b.1 је 4,04 ha 
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2.2. УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ И ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ 
НАМЕНЕ И МРЕЖЕ САОБРАЋАЈНЕ И ДРУГЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
Грађевинско подручје обухвата површину од 14,14 ha, односно 100% 

површине Плана.  

У оквиру грађевинског подручја, површине за јавне намене су саобраћајне 
површине (1,04 ha) и у оквиру њих површина државног пута са планираним 
проширењем за потребна скретања (0,74 ha) и остале јавне саобраћајнице (0,30 ha). 

Остале јавне саобраћајнице су постојећи пут на парцели 16337 и планирани 
прикључак овог пута на државни пут. 

Осим саобраћајне инфраструктуре на подручју плана не постоје други 
инфраструктурни системи и објекти и не планира се њихова изградња овим планом. 

У обухвату Плана планирано је три парцеле јавне намене (у даљем тексту ПЈН) и 
све три за путно земљиште (ПЈНбр.1, ПЈНбр.2, ПЈНбр.3).  

Табела бр.6 Попис површина јавне намене 
број 
ПЈН 

део к.п. бр. планирана намена 
Катастарска  
општина 

1 
16338, 6917, 6916, 6915, 6672, 6673/2, 
6677, 6678, 6681, 6683, 6682/2, 16337 

државни пут КО Рготина 

2 6682/2, 6683, 6681, 6678, 6676, 6677 
сервисна 
саобраћајница  

КО Рготина 

3 
16337, 6682/1, 6686, 6687, 6688, 6689, 
6690, 6690, 6691, 6692, 6693 

локални пут КО Рготина 

 
У случају неслагања графичког и текстуалног дела Плана по питању података о 

катастарским парцелама, меродаван је графички прилог бр. 4 - “План парцелације 
површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима“ Р=1:1 000 на коме су и 
приказани аналитичко-геодетски елементи са координатама тачака парцелације. 
  
 

2.2.1. САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  
 

Планиран саобраћај 

Планира се проширивање површинске експлоатације која ће се ширити према 
западу такође захватајући десну страну државног пута. За потребе прошења планира 
се изградња нових интерних саобраћајница којима ће се омогућити активација 
простора и транспорт камена из рудника. Концепт саобраћајног решења које 
задовољава услове експлоатације рудника камена, безбедно и неометано одвијање 
саобраћаја на државном путу и  општинским путевима подразумева реконструкцију 
трокраке раскрснице  на државном путу у km 6+935 и претварање исте у четворокраку 
раскрсницу на којој ће се укрстити општински путеви. Потребно је изградити нову 
деоницу општинског пут на КП 16357 КО Рготина у дужини од око 200 m са десне 
стране државног пута. На нову деоницу општинског пута је и прикључак интерних 
саобраћајница каменолома, новог и старог копа.   

Нови прикључак се уређује са увођењем додатних саобраћајних трака на 
државном путу за лева скретања из оба смера, ширине од по 3  m. Саобраћајне траке 
за вожњу на државном путу су ширине од по 3.6  m рачунајући и ивичну траку. Са обе 
стране коловоза су банкине од по 1.5  m. Општински пут је са коловозном траком 
ширине 3.5  m и банкинама од по 0.5 m. 
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Коловозна конструкција на државном путу и прикључку општинског пута и пута за 

каменолом је за осовински притисак од 115 KN и тешко саобраћајно оптерећење.   

У функцији одвијања припремних радова за отварање новог копа као и за потребе 
једновремене експлаоатације са већ постојећих ревира планирано саобраћајно 
решење је подељено у две фазе: 
 фаза 1 – саобраћајни токови и прикључења се користе у постојећем стању. Обухвата 

радове на изградњи додатне трасе општинског пута, реконструкцији прикључка у  
km 6+935 са реконструкцијом деонице државног пута у зони прикључка и 
увођењем додатних трака за лева скретања као и изградњом интерне 
саобраћајнице копа од постојећег прикључка у km 6+850 до планираног 
прикључка  у  km 6+935. На свим путевима који се прикључују на државни пут 
коловоз се уређује тако да је ширина коловозане траке минимум 6 m у дужини од 
20  m мерено од ивице коловозне траке на државном путу а застор је од асфалта. 

 фаза 2 – укидају се сви постојећи прикључци, ставља се у функцију прикључак у  km 
6+935 а саобраћај се одвија према планираним токовима. 

На јавним саобраћајним површинама није дозвољено паркирање. Паркирање за 
возила (путничка, радна и теретна) се обезбеђује на површини каменолома. Један број 
паркинг места за путничка возила се може обезбедити на површини осталог зеленила 
са паркирањем из правца нове деонице општинског пута (сервисне улице). Паркинг 
површине могу да заузму до 40% зелене површине, с тим да саме површине за 
паркирање морају бити озелењене (растер поплочање, или зеленим острвима на свака 
3 ПМ) и обезбеђен засен и заштита садњом високих лишћара на свака 4ПМ. 
 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА 
За пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и управљање јавним 

саобраћајницама важе одредбе Закона о јавним путевима (Сл.гл. РС 101/05, 123/07, 
101/11, 93/12 и 104/13), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја 
морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (у даљем тексту 
Правилник о путевима) (СЛ.гл. РС 50/11), Правилником о техничким нормативима за 
приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката 
повећаног ризика од пожара („Службени лист СРЈ“ бр 8/95), Уредбом о категоризацији 
државних путева (Сл. гл. РС бр 105/13 и 113/13), Правилник о техничким стандардима 
планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање 
и приступ особама са инвалидитетом, деци и старима особама (Сл.гл. РС бр. 22/15) и 
други важећи закони и правилници и технички нормативи који регулишу област 
пројектовања, изградње, одржавања, заштите и реконстрикције јавних путева и других 
саобраћајних површина. 

Генерално нивелацију нових саобраћајница спровести тако да прате услове на 
терену и максимално их користе водећи рачуна при томе да се обезбеде оптимални 
услови евакуације атмосферских вода и заштите од површинских. Нивелација 
новопланирих саобраћајница мора се ускладити са нивелацијом на месту укрштања са 
саобраћајницама које се задржавају у постојећој траси.  

Максимални подужни пад за државни пут је 6.0-8.0%. Остале саобраћајнице могу 
се извести и са већим падом уколико су услови на терену такви да би ублажавање 
нагиба нивелете захтевало велике радове или знатне вештачке објекте. Попречни 
нагиб коловозне траке у правцу је 2.5%.  

Планирана регулација подразумева једнаку ширину коловозне траке у свим 
условима, по правилу једнаку ширину тротоара и канала за одводњавање коловоза и 
прилагођену ширину појаса зеленила у складу са конкретним условима на терену и 
просторним ограничењима. 
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Заштитни појас за државни пут II реда износи 10 m а за општински пут 5 m и 

рачуна се од линије земљишног појаса (регулационе линије) на спољну страну. у 
заштитном појасу не могу се градити објекти високоградње осим инфраструктурних 
објеката и система. 

Појас контролисане градње једнак је заштитном појасу и рачуна се од ивице 
заштитног појаса. 

Ваздушни простор изнад коловoза је 7,0m а слободни простор је 4,5 m). 

Ранг државног пута одређује надлежно министарство за послове саобраћаја. 
Правац и измену правца и кроз насељено место сагласност даје надлежно 
министарство за послове саобраћаја на предлог (захтев) локалне самоуправе која 
доноси одлуку о правцу државног пута кроз насеље.  

Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити само уз  сагласност 
управљача јавног пута и  уколико је у складу са решењем датим овим планом. 

Реконструкција раскрсница односно укрштаја општинског или некатегорисаног 
пута и државног пута може се градити само уз услове и сагласност на техничко 
решење управљача државним путем.  

У утврђеним зонама потребне прегледности забрањена је свака градња или 
подизање постројења,  уређаја и засада или било каква активност којом се омета 
прегледност. Управљач има право да од власника или непосредног држаоца захтева да 
се уклоне објекти који ометају потребну прегледност. Прегледност на раскрсницама 
мора бити обезбеђена током целе године. 

Коловозна конструкција на правцу државног пута је за тешко саобраћајно 
оптерећење са осовинским притиском меродавног возила од 115 KN, са ширином 
коловоза као и на делу пута ван насеља. 

Остале саобраћајнице (улице, приступни путеви, колски прилази и друге 
саобраћајне површине) се могу изводити за осовински притисак меродавног возила од 
50 KN и са планираном регулацијом прописаном овим планом. 

Могуће је паралелно вођење и укрштање других инфраструктурних система са 
државним и другим јавним путевима под следећим условима и уз претходну сагласност 
управљача јавним путем на техничко решење: 
– Паралелно вођење инфраструктуре могуће је под условом да минимална 

удаљеност инсталација од државних путева износи 3,0 m од крајње тачке 
попречног профила - ножице усека или насипа, или спољне ивице путног канала 
за одводњавање односно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не 
ремети режим одводњавања коловоза. Уколико се не могу испунити претходни 
услови пројектовати заштиту трупа јавног пута. 

– Није могуће паралелно водити инсталације по банкини, косини насипа или усека 
кроз јаркове или нестабилне терене са индикованим потенцијалним клизањем. 

– Да се укрштање инсталација са државним путевима предвиди искључиво 
механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у 
прописаној заштитној цеви, тако да минимална дубина предметних инсталација и 
заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви 
износи 1,50 m,. Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између 
крајњих тачака попречног профила пута, увећана за по 3,00 m са сваке стране. 
Минимална дубина горње коте заштитне цеви испод путног канала за 
одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте 
заштитне цеви износи 1,00 m. 
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2.2.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

На подручју плана нема објеката ни инфраструктуре електроенергетике.  
У поступку и процесу експлоатације и прераде минералне сировине није потребна 

електрична енергија.  
За потребе осветљења и грејања монтажног објекта, електрична енергија се 

добија из агрегата. 
Овим планом се не планира изградња објеката и инфраструктуре 

електроенергетике у подручју плана.  
Прописују се општа правила грађења уколико се укаже потреба за повезивањем 

на електроенергетску мрежу, а на основу услова надлежне електро дистрибуције. 
Локација одговарајућег објекта трафостанице (стубна или зидана) је унутар 
грађевинских линија комплекса каменолома. 
 

 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
Инвеститор је дужан да прибави техничке услове од надлежне 

електродистрибуције, а на основу и у зависности од тражене снаге. 

Далеководи и коридори далековаода  

Сигурносна висина и сигурносна удаљеност код изградње новог далековода 
треба да испуњава услове из чл.100 до чл.224  Правилника о техничким нормативима 
за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV 
(„Сл. лист СФРЈ“ број 65 из 1988г., „Сл. лист СРЈ“ број 18 д 1992г.). 

У заштитној зони ДВ није дозвољена изградња друге врсте објеката. Минимално 
удаљење је 16m односно по 8m од осе далековода на обе стране 

Хоризонтална удаљеност стубова далековода од спољне ивице пута износи: 
- За државне путеве II реда, општинске и приступне путеве инд.објектима 10m, 

изузетно 5m. 
- Код прелаза преко државног пута II реда ова удаљеност може бити мања али не 

мање од 10м, а угао укрштања најмање 30°. 
Код прелаза далековода и приближавања другим објектима сигурносне висине и 

сигурносне удаљености су дефинисане наведеним чл.100 до 224 правилника. 

Стубови надземног далековода морају бити уземљени сагласно техничкој 
препоруци бр.9 ЕД Србије – „Извођење уземљења стубова ЕД надземних мрежа 1kV, 
10kV, 20kV, 35kV и 110kV. 

Нисконапонска мрежа 
Надземни нисконапонски водови се могу градити према одредбама „Правилника 

о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова“. 

Нисконапонска мрежа се може градити непосредно поред саобраћајница. 
Пожељно је да стубови исте буду уграђени на удаљености минимално 0,3 m од ивице 
коловоза, што се односи на мрежу јавне расвете. Електроенергетски каблови се могу 
полагати уз услов да су обезбеђени минимални потребни размаци од других 
инсталација и објеката који износе: 

– 0,4 m од цеви водовода и канализације 
– 0,5 m од телекомуникационих каблова и темеља грађевинских објеката 
– 0,8 m од гасовода у насељном месту 
– 3,0 m од путева изнад I реда ван насеља код паралелног вођења  1 m код 

приближавања 

Ако се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну 
цев, дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања или целом дужином код 
паралелног вођења, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,8 m. 
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Код укрштања енергетског кабла са телекомуникационим, енергетски кабл се 

полаже испод а угао укрштања треба да износи 30° а што ближе 90°. 
На прелазу преко саобраћајнице енергетски кабл се полаже кроз кабловску 

канализацију или кроз заштитну цев на дубини минимално 0,8 m испод површине 
коловоза. 

Заштита од пренапона електроенергетских објеката се реализује према 
„Правилнику о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од 
пренапона (Сл.лист СФРЈ бр.7/71 и 44/76). 

Мере заштите од пожара спроводе се према „Правилнику о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (сл.лист 
СФРЈ бр.79/90) и према „Закону о заштити од пожара“ (Сл.гласник Р.С. бр.111/2009). 
 

 

2.2.3. КОМУНАЛНА  ИНФРАСТРУКТУРА 
 
На подручју плана нема објеката комуналне инфраструктуре.  

У поступку и процесу експлоатације и прераде минералне сировине није потребно 
водоснабдевање.  Комуналне отпадне воде се сакупљају у водонепропусне судове који 
се периодично празне. 

Атмосферске воде се одводе гравитационо према реципијенту, односно Белој 
реци.  

 
 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 

У оквиру подручја плана не планира се изградња водоводне инфраструктуре. 
Снабдевање потребном водом, за потребе запослених, врши се цистерном.  

Потребно је да вода за пиће која се цистерном довози на коп, буде технички 
исправна и контролисана. 

 
 КАНАЛИСАЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА 

У оквиру подручја плана не планира се изградња канализационе инфраструктуре.  

За потребе запослених поставља се санитарна кабина са сопственим сeптичким 
одлагањем која се мора редовно празнити и одржавати. 

Кишна канализација треба да омогући одвођење атмосферских вода са 
саобраћајница и платоа површинског копа.  

Површинске воде се на површинском копу формирају на два начина: 
– од подзмних вода које се ослобађају откопавањем јаловинских наслага изнад 

камена, откопавањем самог слоја и из падине као и 
– од површинских кишних које падну на експлоатационо поље и гравитационо се 

скупљају на најнижој коти копа. 
 

Површинске воде се гравитацијски одводе или пумпама избацују ван контура 
копа, и гравитационо одводе у реципијент Бела реку. Због загађености површинских 
вода која настаје у току процеса рада машина и возила на копу, атмосферска вода се 
пре испуштања по потреби пречишћава (таложник или сепаратор уља и масти...). О 
потреби пречишћавања донеће се одлука на основу Студије о процене утицајана 
животну средину и мониторинга стања отпадних вода. Систем пречишћавања зависи 
од количине и квалитета самих површинских вода. Квалитет површинских вода са копа, 
пре испуштања и реципијент мора бити исти као квалитет Беле реке, а минимално 2. 
класе. Положај пречишћивача је овим планом одређен у зони каменолома са најнижим 
котама терена, а тачан положај ће се одредити пројектом. 
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2.2.4. САКУПЉАЊЕ И ОДНОШЕЊЕ ЧВРСТОГ ОТПАДА 

 
Отпадне материје у току редовног рада каменолома могу се јавити у чврстом и 

течном облику. Чврсте отпадне материје у конкретном случају представљаће отпад који 
потиче од боравка запослених, а који по свом карактеру припада категорији комуналног 
отпада. Сав чврсти отпад који се продукује на комплексу потребно је организовано 
сакупљати (раздвојен по врсти) у металне непропусне контејнере у кругу комплекса. 

Отпад који има својство секундарних сировина (стакло и пластика) и који је 
могуће рециклирати, сакупљати посебно и третирати га у складу са одредбама Закона 
о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10). 

Чврсти отпад који по свом карактеру припада категорији комуналног отпада 
одлагати у посебне контејнере чије ће се редовно пражњење и одвожењем на градску 
депонију, организовати ангажовањем Јавног комуналног предузећа.  

 
2.2.5. ЗЕЛЕНИЛО И ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 
 

У оквиру плана зеленило и зелене површине се јављају као допунска 
намена у оквиру путног земљишта и као остале намене у функцији заштите. 

Путно зеленило – све површине у оквиру путног земљишта које нису део 
саобраћајнице морају се уређивати као зелене површине. Зеленило треба да буде 
комбинација травнатих површина и ниског зеленила у кобинацији са дрворедним 
врстама. Код планирања ниског и висогог растиња водити рачуна да се не угрози 
прегледност саобраћајних површина. 

Избор врста за дрвореде усагласити са ширином пута и утврдити адекватна 
растојања између садница, у зависности од врсте дрвећа.  

Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, 
осим инфраструктурних објеката од општег интереса утврђени на основу закона. 

 
 
2.3. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА 

ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 

Укупна површина објеката и површина осталих манена у оквиру грађевинског подручја 
износи 13,10 ha, од чега је 12,88 ha површински коп, односно каменолом, а 0,22 ha 
заштитно зеленило.  
 
 
2.3.1. ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО СА ПАРКИРАЊЕМ 

 
Простор између државног пута и сервисне саобраћајнице који је у зони заштите 

државног пута, планира се као заштитно зеленило. Обзиром да је овај појас у зони 
заштите државног пута, на њему није дозвољена градња.  

Потребно је овај простор уредити и одржавати као зелену површину са ниским и 
високим растињем у функцији заштите од каменолома.  

Овај простор се не ограђује. Може се користити као озелењена паркинг површина 
и то до 40% површине заштитног зеленила, с тим да паркинг мора бити озелењен како 
је то прописано у поглавњу Саобраћајна инфраструктура. 
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На исти начин потребно је уредити и простор са неменом каменолом према 

државном путу и према суседним парцелама. У овом случају, зеленило је допунска 
намена каменолому са функцијом заштите. У оквиру каменолома, потребно је 
одржавати заштитни зелени појас према суседним парцелама. Овај појас треба да буде 
од ниског и високог зеленила, како би остварио заштиту од аеро загађења, односно 
делимично спречио ширење прашине, и од буке. На деловима постојећег каменолома, 
где је постојеће зеленило већ деградирано, потребно је започети делимичну 
рекултивацију у ободном појасу у ширини од мин. 10 m. 

 
 

2.3.2. ПОВРШИНСКИ КОП - КАМЕНОЛОМ 
 

Цео простор планиран за потребе каменолома „Рготски крш“ обухвата површину 
од 12,88 ha. Ова површина је подељена у три целине према времену и фазама 
експлоатације.  

1. Постојећи део каменолома – фаза 1 – простор од 5,58 ha на коме се 
тренутно врши експлатација камена и који је у завршној фази експлоатације.  

2. Планирано проширење – фаза 2 – простор од 3,20 ha, за који су извршена 
геолошка доистраживања и који овим планом добија урбанистички основ за 
даљу Законску процедуру реализације.  

3. Планиране резерве за проширење каменолома – фаза 3 – простор од 4,04 
ha који се наменом планира као простор за експлоатацију камена, за који 
тек треба радити геолошка истраживања. 

 За 1. и 2. део, односно постојећи и планирани део, урађена је Студија 
изводњивости са планом рекултивације који су коришћени приликом израде овог 
плана. Такође за ова два дела решени су имовинско правни односи, односно 
земљиште је у власништву ПЗП Зајечар. 

 У овом поглављу се прописују општи услови изградње за све делове (за све три 
фазе), а на основу израђене документације и добијених услова за израду техничке и 
планске документације. 

 Цела површина намењена за каменолом је планирана као грађевинско 
земљиште. Површина планирана за све три фазе експлоатације се састоји из више 
катастарских парцела. Не прописује се обавезна препарцелација и парцелација, већ се 
дефинишу комплекси за формирање каменолома по фазама изградње. У оквиру 
комплекса може бити више катастарских парцела. Правила се прописују за комплекс, 
односно комплексе каменолома и важе за све три фазе експлоатације, односно за све 
три подзоне (b1, b2 и b3).  

На самом копу ће се експлоатација обављати према динамици одређеној у 
рударском пројекту, а комуникација унутар копа по приступним путевима и рампама 
које се прилагођавају самој етажи копа и мењају у складу са његовим напредовањем. 

Од опреме потребне за експлоатацију на копу ће се искључиво користити 
машинска опрема. 
 

 ФАЗА 1 
Фаза 1, на простору постојећег каменолома је у завршној фази експлоатације. 

Део овог простора се може користити за одлагање јаловине.  
Прописује се потпуна рекултивација овог простора према пројекту рекултивације. 

Услови за рекултивацију целог простора, односно свих фаза су дати у поглављу 3.2.2. 
Рекултивација земљишта. 
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 ФАЗА 2 
Завршна контура копа конструисана је у складу са постојећим ограничењима: 

границама истражног поља и границама откупљеног земљишта. Коп укупно има три 
етаже при чему је најнижа етажа копа на коти 285, док је највиша етажа на коти 315. 
 
Координате преломних тачака контуре копа дате су у табели 7. 

Tačka X Y Tačka X Y 
1 875339.6 599580.5 11 875601.6 599723.7 
2 875395.8 599525.5 12 875596.2 599736.0 
3 875417.0 599520.4 13 875572.8 599755.1 
4 875545.2 599554.2 14 875559.7 599753.5 
5 875574.0 599572.1 15 875556.9 599758.5 
6 875582.0 599590.5 16 875542.1 599756.8 
7 875578.6 599612.6 17 875542.5 599677.4 
8 875591.1 599660.1 18 875526.9 599650.1 
9 875599.3 599672.8 19 875429.8 599608.8 

10 875603.6 599685.3 20 875352.4 599583.1 
 

Годишње капацитет рудника је пројектован на 150.000 t, односно приближно 
55.560 m3. Са укупним експлоатационим резервама од 930.000 t предвиђени век копа је 
6,2 године. Осим кречњака као грађевинског камена потребно је откопати и око 26.200 
m3 откривке. Количине откривке (хумуса), коју је неопходно откопати, по годинама су 
променљиве и крећу се од 15.000 m3 у првој години, док у задње две године (пета и 
шеста година) откопавање откривке није потребно. 
 
Концепција експлоатације кречњака на површинском копу Рготски крш обухвата низ 
активности које се изводе на локалитету лежишта: 
1. Припрема и експлоатација кречњака 

– Откопавање, утовар и транспорт откривке 
– Обележавање простора за бушење минских бушотина 
– Бушачки радови према усвојеној геометрији (растојање између бушотина, 

дубина бушења, угао под којим се буше бушотине...) 
– Минерски радови - минирање 

2. Примарно дробљење кречњака и одлагање на депонију 
- Утовар изминираног материјала у бункер дробиличног постројења 
- Примарно дробљење и одлагање издробљеног материјала 
- Секундарно дробљење и одлагање издробљеног материјала 

3. Утовар кречњака са депоније и одвоз до потрошача. 
– Утовар издробљеног материјала у камионе 
– Транспорт јаловине 
– Транспорт до потрошача. 

 
Геометријски елементи површинског копа су следећи: 
– Висина радних етажа површинског копа 15 m 
– Ширина етажних равни - блока мин 6,5 m 
– Угао косине радних етажа аr=75° 
– Угао завршне косине а=60° 
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ПЛАН РАЗВОЈА РУДАРСКИХ РАДОВА 
У првој години рударски радови започињу извођењем дела главног извозног пута 

са западне стране копа чиме се остварује веза са постојећим копом. Пут је 
конструисан делом под 12% и цео је у усеку.  

Истовремено је потребно изградити нови прикључак на државни пут и затворити 
постојећи.  

У другој години радови се врше на етажама са котом 315мнм и 300мнм. 
У трећој години радови се врше на етажама са котом 315мнм, 300мнм и 285мнм. 

Почетком године завршавају се радови на највишој етажи 315мнм и формира се крак 
извозног пута до нивоа 285 мнв, чиме започињу радови на најнижој (285мнм) етажи. 

У четвртој, петој и шестој години радови се врше на етажама 300мнм и 285мнм. 
 

ОДЛАГАЊЕ ЈАЛОВИНЕ 
У току експлоатације одређена количина јаловине ће се користити за потребна 

насипања у оквиру самог каменолома. Напредовањем експлоатације и повећањем 
количине јаловине, у постојећем делу каменолома потребно је формирање 
одлагалишта. 

Депоновање јаловине мора се обавити на стабилном терену, а депонија у 
целости мора бити стабилна. Морају бити предузете све мере (одабиром одговарајуће 
косине, израдом подграде, озелењавањем и друго) како би се избегла свака могућност 
покретања маса са депоније. Висина депоније се може повећати само за два метра. 

Ширину депоније у делу надвишења одредити у односу на постојећи околни 
терен. При томе обавезно водити рачуна о стабилности. За евентуални вишак јаловине 
у односу на капацитет депоније јаловишта потребно је одабрати нову локацију која ће 
својим положајем и капацитетом моћи да се користи и при експлоатацији 3. фазе 
површинског копа. Евентуално ново одлагалиште јаловине треба да буде у оквиру 2. 
или 3. фазе експлоатације. 
 

 ФАЗА 3 
Намена Фаза 3 се овим планом дефинише као  површински коп. Прописују се 

услови реализације планског решења: 
– решавање имовинско – правних односа 
– прибављање услова и мишљења надлежних институција 
– израда потребних геолошких радова 
– израда техничке документације у складу са Законом  
До привођења планираној намени, земљиште у оквиру Фазе 3, одноцно целине 3 се 
користи на постојећи начин. 

 
 ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

 
На копу је планирана само експлоатација камена, дробљење камена (примарно и 

секундарно) са утоваром и одвожењем изван површине копа. Из тог разлога се у 
границама копа не планира никаква изградња објеката високоградње, ни објеката 
пратећег садржаја, јер је у питању дневна експлоатација. Објекти санитарног блока и 
канцеларије су контејнерског типа и поставњају се у оквиру грађевинских линија 
(дефинисано на графичком прилогу бр. 3 План саобраћаја са нивелационим и 
регулационим решењем) а према потреби и диниамици одвијања радова. 
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Основна намена површина: каменолом. 

 
Компатибилна намена: заштитно зеленило. 
 
Услови за формирање парцеле: 

– не прописују се услови минималне величине парцеле. Површине 
(комплекси) каменолома се формирају према фазама експлоатације и 
обухватају више катастарских парцела.   

– не прописује се минимална ширина парцеле.  
 
Индекс заузетости:  

- максимални индекс заузетости у оквиру комплекса  је 20% 
 
Спратност објекта: 

– Максимална спратност П+1. 
 
Слободне и зелене површине: 

– не прописује се минимални проценат слободних  површина у току 
експлоатације камена, док је након рекултивације цела површина 
каменолома зелена површина. 

 
Положај објекта на парцели: 

објекат, према положају на парцели је слободностојећи.  
 
Грађевинска линија:  

– Грађевинска линија објекта је дефинисана на графичким прилозима бр. 3. 
План саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем. 

 
Кота приземља: 

– кота приземља објекта је највише 0.5 m виша од коте терена 
 

Одстојање од граница комплекса: 
– Минимално растојање објекта од граница комплекса каменолома је 5 m. 

 
Растојање објекта од бочног суседног објекта: 

 минимално растојање објекта од другог објекта на суседној парцели је 8 m, 
 
Паркирање: 

– паркирање решити у оквиру комплекса каменолома или у оквиру површине 
зеленила између државног пута и сервисног пута.  

 
Број објеката у оквиру комплeкса: 

- не прописује се максимални број објеката у оквиру дозвољеног степена 
заузетости 

 
Услови за ограђивање комплекса: 

– Комплекс каменолома се може, али не мора, оградити транспарентном 
оградом до висине од 1,40 m. 

– ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника 
ограде 

– комплекс је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у 
осовини границе грађевинске парцеле 
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Минимални степен комуналне опремљености: 

- не прописује се минимални степен комуналне опремљености. 
 
Спровођење плана за намену каменолом: 

- Директно применом правила ПДР. 
 
 

3. ОСТАЛИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
3.1. ПОПИС ОБЈЕКАТА ЗА КОЈЕ СЕ ПРЕ ОБНОВЕ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МОРАЈУ 
ИЗРАДИТИ КОНЗЕРВАТОРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛОВИ 

 

На подручју плана нема грађевинског фонда са споменичким вредностима и не 
планира се реконструкција постојећих објеката за које је потребна израда 
конзерваторских или других услова.  

Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 
предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања,прекине радове и обавести 
надлежни завод за заштиту споменика културе и предузме мере да се налаз не уништи 
и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. (Закон о 
културним добрима "Сл. Гласник" бр.71/94). 
 
3.2. УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу 
се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој 
околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. 
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја 
сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне 
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој спречавају конфликте на 
датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

Дефинисање мера заштите извршено је на основу анализе стања животне 
средине, процене могућих утицаја Плана на животну средину и фактора животне 
средине за које је утврђено да могу бити изложени највећем утицају. 
 

Мере заштите животне средине су: 
– експлоатација и сви пратећи садржаји морају се одвијати унутар површинског 

копа, односно у граници плана 
– техничка документација, на основу које се врши експлоатација, мора бити 

свеобухватна и у складу са свим законским и техничким прописима 
– начин и капацитет експлоатације морају бити у складу са билансом резерви и 

техничком документацијом 
– да се у експлоатацији и транспорту користи опрема предвиђена техничком 

документацијом 
– да се не дозвољавају радови који на било који начин ремете режим подземних 

вода. 
 

3.2.1. МОГУЋЕ ПРОМЕНЕ И УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 

Површински копови су специфични индустријски објекти који се не могу лоцирати 
према законским и техничким захтевима и параметрима као што су: просторна 
удаљеност у односу на људске агломерације,  близина саобраћајнца, бонитет и класа  
земљишта, итд.. Они се отварају тамо где су утврђене билансне резерве и не могу се 
изместити, просторно обликовати или организовати на простору где резерве нису 
истражене и билансиране. 
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Локације површинских копова као рударских објеката унапред су одређене 

геолошким условима настанка лежишта минералних сировина па због тога они могу 
бити смештени на квалитетним земљиштима, близу насеља, у заштићеним природним 
добрима. Из тог разлога заштита животне средине на подручју изграђених копова је од 
изузетног значаја. И поред техничких и технолошких карактеристика, експлоатација 
минералних сировина може представљати извор загађења животне средине. Када је 
експлоатација кречњака у питању готово да нема разлике између утицаја на животну 
средину код отварања површинског копа и код редовне експлоатације.  
 

Утицај на  квалитет ваздуха 
У току производног процеса очекују се загађења ваздуха проузрокована 

дисперговањем ситних фракција прашине са сувих активних површина, издувним 
гасовима који настају радом машина и уређаја са дизел погоном, прашином у процесу 
откопавања, утовара и транспорта материјала, прашином у процесу дробљења.  

Сам интензитет загађења зависи од низа фактора: природних карактеристика 
стена, климатских и метеоролошких услова, технологије отварања и експлоатације 
лежишта, ефикасности поступка за спречавање емитовања прашине. Емисија честица 
прашине из различитих извора на површинском копу се може смањити применом 
технике квашења или обарањем прашине прскањем водом. При раду машина са 
унутрашњим сагоревањем емитују се полутанти, ипак њихова зона утицаја је мала и 
локалног карактера, тј.унутар радне околине. Процес минирања може представљати 
потенцијални извор угрожавања квалитета ваздуха  због утицаја ветра. 

 
Утицај на  квалитет вода 
На површинском копу до загађења вода може доћи од процедних вода на 

површинском копу, атмосферских вода и вода које површински отичу са путева и 
одлагалишта. 

 
Утицај на  квалитет земљишта 
На површинском копу доћи ће до деградирања захваћених површина, све док се 

не уради потпуна рекултивација. Трајно ће бити нарушен првобитни изглед пејзаж 
услед промене у вегетацији околног простора.  На овом копу практично не постоји 
опасност од загађивања земљишта нафтним дериватима јер је за процес рада 
предвиђена ограничена количина за погон рударских, утоварних, транспортних и 
помоћних машина у складу са законским прописима.   

 
Утицај на становништво 
Основи негативни утицај на здравље становништва могу имати минерална 

прашина и бука, тј. праћење и контрола загађења ваздуха и нивоа буке, односно 
неадекватна примена мера заштите, неадекватно одржавање опреме. Минерална 
прашина има штено дејство на респираторни систем човека.  

У овом случају могу се издвојити три извора буке: бука од рада машина и опреме, 
бука транспортних возила и бука од експлозија при минирању. С обзиром на удаљеност 
домаћинстава, и да су поједине машине ангажоване само у одређеним временским 
интервалима бука створена од опреме ангажоване у току радног процеса наће имати 
изражен негативни утицај на здравље људи. Због ограниченог броја возила за 
транспорт материјала ни саобраћајна бука неће бити изражена. Минирање се ради 
повремено, траје кратко и уз придржавање прописаних мера заштите, не очекују се 
значајни утицаји.  
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Утицај на флору, фауну и екосистеме 
Вегетација на подручју експлоатационог поља „Рготски крш“ биће уништена. Доћи 

ће до губитка и пропадања станишта, што има за последицу промене у екосистему 
биљака, малих сисара, гмизаваца и птица. Након одлагања откривке у откопани 
простор копа биће извршена потпуна рекултивација у циљу обнављања целокупног 
еколошког биланса подручја. Садиће се аутохтоне врсте, стварати шумска станишта.  
 
 
3.2.2. РЕКУЛТИВАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 
 

Експлоатација лежишта минералних сировина површинским путем доводи до 
промене рељефа и деградирања пољопривредног земљишта и шумских засада. Ова 
промена је трајног карактера а санирање последица се обавља рекултивацијом при 
чему се тежи привођењу земљишта првобитној намени. 

Рекултивација мора да обухвати све деградиране површине у свим фазама 
експлоатације. 

За рекултивацију деградираних површина захваћених површинским копом " 
Рготски Крш", примениће се потпуна рекултивација, односно еурекултивација која 
подразумева следеће фазе рекултивације: 

– агротехничку,  
– техничку и 
– биолошку. 

Техничка рекултивација обухвата низ техничких мера којима се откопаним 
просторима и потенцијалним одлагалиштима јаловине даје такав облик којим ће се 
обезбедити еколошки повољно уклапање ових површина у постојећу средину и створити 
услови за биолошку рекултивацију. 

Технологија извођења радова техничке рекултивације 
Имајући у виду да су педолошка својства уситњеног кречњака и откривке (јаловине) 

неповољна за извођење фазе биолошке рекултивације, јер недостају глинене честице и 
органске материје, које би активирале рад земљишне микрофлоре и покренуле педолошке 
процесе стварања хумуса и приступачних елемената исхране, неопходно је извршити 
следећу фазу техничке рекултивације.  

У наредној фази техничка рекултивација на површинском копу "Рготски Крш" 
обухвата и радове на припреми плодног слоја земље, који се изводе радом булдозера 
на откопавању и утоварача на утовару земље, затим транспорта супстрата камионом 
до површинског копа и разастирање и планирање плодног слоја земље по површинама 
етажних равни булдозером. 

Биолошка рекултивација подразумева спровођење одређених биолошких 
захвата у сврху озелењавања деградираних површина. Постоји знатан број метода 
биолошке рекултивације, које зависе од величине деградираног подручја, степена 
оштећења, коначног обликовања подручја, визуелног ефекта итд. 

Критеријуми за одређивање врсте биолошке рекултивације 
Код креирања нових екосистема на нископродуктивним стаништима (попут оних 

на кречњачкој подлози) економски је најприхватљивије определити се за такозвани 
"еколошки приступ", који, пре свега, истиче важност успостављања иницијалних 
биолошких процеса као што су фиксација азота, разлагање органске материје, циклуси 
кружења и задржавања хранљивих материја као и важних биотичких интеракција. Ови 
процеси успостављају оптимално функционисање и одрживост екосистема, што је 
једнако важно као и адекватан одабир врста које ће формирати примарну вегетациону 
структуру.  
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Оцена постојећих и планираних предеоних карактеристика  
Током експлоатације извршиће се промена рељефа и целокупног амбијента 

подручја. Анализа планираног стања предела након површинске експлоатације 
кречњака из лежишта "Рготски Крш" указује да ће створени услови на крају периода 
експлоатације бити такви да концепцију биолошке рекултивације треба прилагодити 
функцији постизања визуелног склада нарушеног окружења са околном средином 
употребом врста прилагођених еколошким условима који владају на подручју 
експлоатације. 

Одабир технологије озелењавања 
На местима где су нагиби косина сувише стрми, где је терен неприступачан или где 

су услови, као нпр. влажност, такви да снажније ометају успостављање вегетације, морају 
се применити специјалне технике заснивања иницијалног покривача које често захтевају 
висок утрошак додатног материјала и радне снаге. Због великих нагиба завршних косина 
приликом озелењавања било би пожељно прибећи коришћењу целисходније и економски 
оправданије варијанте вертикалног озелењавања. 

Насупрот томе, на равнима етажа могућ је приступ механизације која омогућава 
једноставније руковање већим количинама земљишног и садног материјала. Због 
постојећег ограничења у погледу количине супстрата и ради креирања што стабилнијег 
пост-експлоатационог предела предлаже се пошумљавање дела етажа коришћењем 
одговарајућих шумских врста ниског дрвећа. 

Одабир врста за озелењавања 
Основу за одабир биљних врста које ће се користити у рекултивацији представља 

природна потенцијална вегетација подручја уз уважавање климатских карактеристика и 
појединих специфичности насталих антропогеним коришћењем простора. Пораст 
шумске вегетације и термофилних биљних врста од изузеног је значаја. 
 
3.3. ДРУГЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВАЗДУХА 

Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег 
стандарда квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера 
заштите: 

- обавезне су мере квашења каменог агрегата различите гранулације у зони 
извођења радова имајући у виду да се на предметној локацији врши и 
планира у проширеном обиму припрема и концентрација минералних 
сировина - каменог агрегата, укључујући минирање, бушење и дробљење. 

- обавезно је орошавање и квашење отворених површина  на одлагалишту у 
циљу спречавања емиције прашине 

- приликом експлоатације минералних сировина користити уређаје опремљене 
отпрашивачима 

- успоставити биљни покривач на одлагалишту, ради спречавања разношења 
прашине 

- успоставити заштитни nojac одговарајућим аутохтоним биљним врстама 
комбинацијом лишћарских са четинарским врстама по ободу комплекса 
захваћеног пројектом, како би се умањили ефекти аерозагађења, буке и 
визуелног загађења 

- транспорт каменог агрегата вршити транспортним средствима која су 
покривена, како не би долазило до расипања, нарочито приликом транспорта 
кроз насељено место 

- изнаћи могућност транспорта каменог агрегата заобилазним 
саобраћајницама, у складу са решењима из Просторног плана територије 
града Зајечара 
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- успоставити контролу квалитета ваздуха на самом површинском копу, као и у 

непосредној близини насеља Рготина које се налази на око 3 km од 
предметне локације. Мониторинг вршити у складу са Уредбом о условима за 
мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (“Сл.гласник PC”, бр. 11/10 и 
75/10) 

- обавезан је мониторинг утицаја загађености ваздуха на здравље 
становништва 

- обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета 
ваздуха 

- у случају прекорачења граничних вредности, радови се морају обуставити и 
спровести мере за спровођење резултата у дозвољене границе 

- редовно информисање јавности и надлежних институција, у складу са 
важећим Законом 

- стална едукација и подизање еколошке свести о значају квалитета ваздуха и 
животне средине. 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ВОДА 

- обезбедити снабдевање радника водом за пиће флашираном или у 
одговарајућим посудама под контролим надлежног завода за заштиту 
здравља  

- успоставити прикупљање и одвођење санитарно фекалних отпадних 
вода из објеката за смештај и боравак радника (санитарна кабина са 
сопственим сeптичким одлагањем) како не би дошло до угрожавања 
подземних вода и земљишта; 

- отпадне воде празнити према Уговору склопљеним са Јавним комуналним 
предузећем; 

- обезбедити контролисани прихват потенцијално зауљених атмосферских 
отпадних вода са интерних саобраћајница, манипулативних површина и 
паркинг простора на подручју плана, са одговарајућим нагибом терена, као и 
њихов третман у таложнику/сепаратору уља и масти, којим се обезбеђује да 
квалитет пречишћених вода задовољава критеријуме прописане за упуштање 
у реципијент;  

- вршити редовну контролу сепаратора и послове пражњења поверити 
овлашћеном оператеру који поседује дозволу за обављање наведене 
делатности и управљање отпадним уљима;  

- обезбедити функционисање на предметној локацији на начин да не дође до 
загађења воде Рготског језера, имајући у виду да се ово језеро користи као 
активно купалиште током летњег периода и да се квалитет воде у њему прати 
у континуитету од стране овлашћене институције;  

- обавезан је мониторинг атмосферских отпадних вода са манипулативних 
површина пре улива у реципијент и коначни пријемник - Белу реку; 

- обавезно је да инвеститор поступа у складу са условима надлежног органа за 
послове водопривреде. 

- неопходно је применити принцип “загађивач плаћа” у процесу приватизације, 
власници на време морају да знају све економске последице на том плану 
(улагање у заштитне системе за пречишћавање) или плаћање надокнаде које 
морају да буду веће од ефективних трошкова пречишћавања отпадних вода; 
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МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА 

- успоставити мониторинг земљишта у складу са Уредбом о програму 
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика 
од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих 
програма (“Сл.гласник PC”, бр.88/10); 

- обавезно је спровођење мера еколошке компензације у циљу ублажавања 
штетних последица на природу (мере санације, примарна рехабилитација, 
успостављање новог локалитета или комбинацију мера). 

- израдити и поступати према Пројекту санације и ремедијације деградиране 
површине, на који је потребно исходовати сагласност надлежног министар-
ства, сходно члану 16. Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, 
бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-одлука УС) 

- обавезно је спровести систематско/периодишно праћење квалитета 
земљишта 

- забрањено је неконтролисано депоновање свих врста отпада 
- обезбедити услове за спречавање стварања ''дивљих'' депонија 
- носилац пројекта/оператер (продавац или купац) је у обавези да изради 

извештај о стању земљишта, а за сваку трансакцију земљишта, на коме се 
дешава или се дешавала потенцијално загађујућа активност 

- носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач или његов правни 
следбеник, обавезан је да отклони узрок загађења и последице директног или 
индиректног загађења животне средине и сноси укупне трошкове, који 
укључују трошкове ризика по животну средину и трошкове уклањања штете 
нанете животној средини; 

- носилац пројекта/оператер, потенцијални загађивач у обавези је да изради 
Извештај о стању земљишта; 

- извештај о стању земљишта мора бити издат од стране стручне организације, 
акредитоване за узорковање и испитивање земљишта и воде према SRPS, 
ISO/IEC 17025 стандарду; 

- Обавеза је инвеститора извођења радова, да уколико у току извођења радова 
наиђе на природно добро које је геолошко – палеонтолошког или 
минералошко – петрографског порекла, а за које се претпоставља да има 
својство споменика природе, о томе обавести Завод за заштиту природе 
Србије и да предузме све мере како се природно добро не би оштетило до 
доласка овлашћеног лица. 

  
МЕРЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ 
У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  

- обавеза произвођача отпада је да састави и донесе план управљања 
отпадом уколико годишње произведе више од 100тона неопасног или више 
од 200кг опасног отпада;  

- за све врсте отпада које настају у обухвату планског документа обављањем 
редовних активности, обезбедити адекватне судове за прикупљање отпада; 

- обезбедити потребан простор, услове и опрему за сакупљање, разврставање 
и складиштење различитих врста отпада (комунални, делови опреме и 
машина, отпадне гуме, отпадна уља, кочионе флуиде и филтере и др.) на 
локацији произвођача отпада, у скпаду са Законом о управљању отпадом 
(“Сл.гласник PC”, бр.36/09 и 88/10), Правилником о условима, начину и 
поступку управљања отпадним уљима (“Сл.гласник PC”, бр.71/10), 
Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, скпадиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање 
енергије (“Сл.гласник PC”, бр.98/10) и Правилником о начину и поступку 
управљања отпадним гумама (“Сл. гласник PC”, бр.104/09 и 81/10); 
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- отпад настао обављањем предметне делатности складиштити до предаје 

лицу које поседује дозволу за управљање овом врстом отпада са којим је 
претходно произвођач отпада закључио Уговор и уз попуњавање Документа о 
кретању отпада, у складу са Правилником о обрасцу Документа о кретању 
отпада и упутству за његово попуњавање ("Сл. гласник PC", бр. 114/13). 

 
 
3.4. ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ 
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ 
Бука је, физички посматрано, емитована енергија која се преноси таласима кроз ваздух. 
Људско ухо другачије препознаје, код истог нивоа буке, ниске фреквенције од високих. 
Високе фреквенције код истог нивоа буке више сметају. Мерење и вредновање јачине 
буке прилагођено је функцији човечијег чула слуха. Јачина буке се мери у децибелима, 
односима логаритама вредности датог нивоа буке и нивоа буке на прагу чујности (dB) и 
редукује на еквивалетну фреквенцију (А) – dB(A). 
Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила и 
мера заштите: 

 поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у 
животној средини у складу са прописима;  

 подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама. 

Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се у 
облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  
Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање акустичних 
зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке дате су у наредној 
табели, а прописани Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче 
од свих извора буке на посматраној локацији. 

- приликом извођења радова користити механизацију и уређаје који својим 
радом неће довести до прекорачења дозвољеног нивоа буке у скпаду са 
наменом простора; 

- приликом извођења минирања нарочито водити рачуна о времену извођења 
ових радова поштујући време одмора, викенде и празнике, имајући у виду да 
се насеље Рготина налази на око 3 km од предметне локације; 

- редовно одржавати опрему која емитује повећану буку: дробилице, багере, 
утовариваче, камионе, транспортне траке... 

- у зони утицаја приступног пута обавезно ограничити брзину кретања камиона 
- неопходно је обезбедити опрему за заштиту слуха  оператера- руковаоца 

машинама од штетних последица прекомерне буке 
- успоставити мониторинг буке у складу са Законом о заштити од буке у 

животној средини (“Сл.гпасник PC”, бр.36/09 и 88/10) и Уредбом о 
индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(“Сл.гпасник PC”, бр. 75/10) 

- обавезно је оптимално ограничавање количине експлозива која се иницира у 
једном временском тренутку(интервалу), при чему временски интервал не 
сме бити краћи од 10мс урачунавајући и могуће одступање времена 
успорења од номиналних времена успоривача у циљу заштите  објеката од 
прекомерног потреса 
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- обавеза носиоца пројекта је да већ при првом експлоатационом минирању 

изврши неопходна сеизмичка мерења и на тај начин и практично потврди 
прорачуном добијене параметре, за дефинисано растојање најближих 
објеката од контуре копа 

 
ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ АКЦИДЕНАТА 
У случају саобраћајних акцидената могуће су штете на самом извору, односно нема 
опасности на шире окружење. На основу важећих прописа транспорт опасних, отровних и 
експлозивних материјала није дозвољено у насељима. Детаљније мере заштите 
прописују се у одговарајућим проценама утицаја пројеката за саобраћајнице, односно у 
поступцима за руковање и транспорт опасним, отровним и експлозивним материјама, као 
и складиштењу, претовару и транспорту нафтних деривата.  
 
ЗЕМЉОТРЕС 
Локација Плана детаљне регулације се налази у подручју сеизмичког интезитта VIII-ог 
степна MKS, што одговара интезитету средње разорне моћи. 
Узимајући у обзир све пројектоване геомтријске параметре површинског копа 
евентуални земљотрес наведеног интензитета не може изазвати обрушавање 
земљишта и рушење већих размера, самим тим не може изазвати штетне последице у 
простору копа и изван њега. 
 
ПОПЛАВА 
С обзиром на конфигурацију терена на коме је лоцирано лежиште ''Рготски крш“'', као и 
на хидрогеолошке карактеристике лежишта и хидролошку ситуацију околног подручја, 
не постоји реална опасност од продора веће количине воде у простор копа са 
површине или подземног дела лежишта, па се искључује могућност угрожавања људи, 
технолошке опрем и рударских објеката у самом откопном простору као и околног 
простора животне средине. 
 
ПОЖАР 
На копу „Рготски крш“ потенцијална опасност од настајања егзогених пожара с обзиром 
на планирану технологију и механизацију, је мала, тј. своди се на најмању могућу меру. 
Може доћи до мањих пожара, локалног карактера и ограниченог трајања, услед упале 
појединих елемената машина или њих самих. Уз благовремено откривање и сузбијање 
пожара, опасност од појаве пожара већих размера своди се на најмању могућу меру. 
Неопходно је постављање преносних противпожарних апарата на бази праха на свакој 
машини (бушилици, машини за утовар, камиону, аутоцистерни, булдожеру). 
 
3.5. ЛОКАЦИЈЕ ЗА КОЈЕ СЕ ОБАВЕЗНО РАДИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

 
У оквиру Плана није предвиђена израда урбанистичког пројекта. План се спроводи 
директно на основу правила датих у Плану. 

3.6. МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 

На подручју плана не планира се изградња објеката, тако да се не прописују мере 
енергетске ефикасности изградње. 

 
3.7. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНИХ КОНКУРСА 
 
У оквиру подручја плана, не предвиђају се површине и објекти за које се предлаже 
расписивање јавних конкурса. 
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3.8. ПРАВИЛА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ И ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА 

ПАРЦЕЛЕ 
 

Општа правила за парцелацију и препарцелацију земљишта су: 
 

– Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта, са приступом јавној 
саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђења за изградњу. 

– Парцела је дефинисана приступом на јавну површину, границама према суседним 
парцелама и преломним тачкама које су одређене геодетским елементима. 

– Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној 
саобраћајној површини, границама грађевинске парцеле према суседним 
парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко-геодетским 
подацима. 

– Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогући изградњу објекта у 
складу са решењима из плана, правилима о грађењу и техничким прописима. 

– Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се врши на захтев 
власника односно корисника земљишта. 

– Подела постојеће парцеле на две или више мањих парцела се врши под 
следећим условима: 
а)     подела се врши у оквиру граница парцеле 
б)    приступ на јавну површину новоформираних парцела може се обезбедити и 

са сукорисничких површина 
– Спајањем парцела важећа правила изградње за планирану намену се не могу 
мењати, а капацитет се одређује према новој површини. 
– Грађевинска парцела мора имати излаз на јавну саобраћајницу односно трајно 

обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу. 
 
 
 

III  СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА 
 

Овај План детаљне регулације представља правни и плански основ за уређење и 
изградњу предметног подручја, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'' бр. 72/09 и 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11,121/12, 42/13-УС, 
50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС,98/13-УС, 132/14 и 145/14). 

Локацијска услови и информација о локацији се издаје на основу Плана 
детаљне регулације. 

Грађевинска дозвола се издаје у складу са законском регулативом на основу 
техничке документације у складу са одредбама овог плана. 

Парцелација и препарцелација грађевинског земљишта се ради на захтев 
власника земљишта, у складу са правилима парцелације датим у Плану. 

Кроз предметно подручје пролази планирана саобраћајна инфраструктура, тачан 
положај саобраћајних коридора биће накнадно утврђен пројектном документацијом. 

Надлежни орган може да пропише обавезу израде Урбанистичког пројекта за 
објекте и капацитете који су од утицаја на своје окружење.  
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IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај план представља правни и плански основ за издавање информације о 
локацији, пројеката парцелације и препарцелације и локацијских услова на 
грађевинском земљишту. 

 

 САСТАВНИ ДЕЛОВИ ПЛАНА СУ: 
 
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 
1. Катастарско – топографски план са границом плана.....................................Р 1:1000 
2. Постојеће стање ................................................................................................Р 1:1000 
3. План саобраћаја са нивелационим и регулационим решењем ....................Р 1:1000 
4. План парцелације површина јавне намене са аналитичко-геодетским елементима 

.........................................................................................................................Р 1:1000 
5. План намена површина и подела на зоне ......................................................Р 1:1000 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ПЛАНА 

o Одлука о изради Плана 
o Информација о локацији 
o Потврда о овереној подлози за израду плана 
o Материјал раног јавног увида 
o Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину 
o Услови изградње и коришћења од надлежних органа, организација и 

предузећа  
o Документација добијена у поступку израде техничке документације  
o Извештаји Комисије за планове  
o Извештај о јавном увиду 

 примедбе пристигле у току јавног увида 
 став обрађивача на примедбе пристигле у току јавног увида 

o Одлука о усвајању Плана 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
I бр. 350-2/1 од 28.01.2016.године 

 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Стефан Занков, с.р.  
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 Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 28.01.2016. године, на 
основу члана 6 Закона о начину 
одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору ("Сл. гласник 
РС", бр. 68/2015) и члана 39. Став 1. тачка 
30. Статута града Зајечара ("Службени 
лист града Зајечара" бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14), а на основу Одлуке о 
максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних 
органа, систему јавних служби, систему 
Аутономне покрајине Војводине и систему 
локалне самоуправе за 2015.г. ("Службени 
гласник РС" бр.  101/2015 и 114/2015), 
донела је 
 

О Д Л У К У 
O МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ 

ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО 
ВРЕМЕ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ 

ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА У 

2015.Г. 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком уређује се 
максимални број запослених у сваком 
организационом облику у систему 
локалне самоуправе – Града Зајечара у 
2015.г. на неодређено време. 

 
Члан 2. 

 
 Систем локалне самоуправе, у 
складу са Законом о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном 
сектору (у даљем тексту: Закон), чине 
органи јединице локалне самоуправе, 
јавне службе, јавна предузећа, правна 
лица основана од стране тих предузећа, 
привредна друштва и друге организације 
које у систему локалне самоуправе имају 
обавезу пријављивања података о 
запосленима у Регистар, односно 
запослене чије се плате, односно зараде 
финансирају из буџета јединице локалне 
самоуправе.  
 Систем локалне самоуправе – 
Града Зајечара у 2015.г. чине следећи 
организациони облици: 

1. Органи Града Зајечара директни 
корисници буџетских средстава: 
- Скупштина града 
- Градоначелник 
- Градско веће 
- Градско правобранилаштво 
- Градска управа  
 
 2. Индиректни корисници буџетских 
средстава: 
- Предшколска установа "Ђулићи" 
- Установа за дневни боравак деце и 

омладине ометене у развоју 
- Историјски архив "Тимочка крајина" 
- Матична библиотека "Светозар Марко-

вић" 
- Народни музеј "Зајечар" 
- Позориште Тимочке крајине "Зоран 

Радмиловић" 
- Центар за културу и туризам  
- Центар за културу Града Зајечара - у 

ликвидацији 
- Установа за спорт "Зајечар" - у ликви-

дацији 
- Туристичка организација Града Зајеча-

ра - у ликвидацији  
- Установа Гитаријада Зајечар 
- ЈП "Дирекција За Изградњу" 
- Месна заједница Боровац 
- Месна заједница Брусник 
- Месна заједница Велика Јасикова 
- Месна заједница Велики Извор 
- Месна заједница Велики Јасеновац 
- Месна заједница Вражогрнац 
- Месна заједница Врбица 
- Месна заједница Вратарница 
- Месна заједница Гамзиград 
- Месна заједница Гамзиградска бања 
- Месна заједница Глоговица 
- Месна заједница Горња Бела река 
- Месна заједница Градсково 
- Месна заједница Грлиште 
- Месна заједница Грљан 
- Месна заједница Дубочане 
- Месна заједница Заграђе 
- Месна заједница Звездан 
- Месна заједница Кленовац 
- Месна заједница Копривница 
- Месна заједница Ласово 
- Месна заједница Леновац 
- Месна заједница Лесковац 
- Месна заједница Лубница 
- Месна заједница Мали Извор 
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- Месна заједница Мали Јасеновац 
- Месна заједница Мариновац 
- Месна заједница Метриш 
- Месна заједница Николичево 
- Месна заједница Планиница 
- Месна заједница Прлита 
- Месна заједница Рготина 
- Месна заједница Салаш 
- Месна заједница Селачка 
- Месна заједница Табаковац 
- Месна заједница Трнавац 
- Месна заједница Халово 
- Месна заједница Чокоњар 
- Месна заједница Шипиково 
- Месна заједница Шљивар 
- Месна заједница "Карађорђев Венац" 
- Месна заједница "Котлујевац" 
- Месна заједница "Краљевица" 
- Ив Мз "Никола Пашић" 
- Месна заједница "Тимок" 
- Месна заједница Мала Јасикова 
  

3. Јавна предузећа 
- ЈКСП "Зајечар" 
- ЈКП "Водовод" 
- ЈКП "Хигијена Зајечар" 
- ЈКП "Зајечарпаркинг" 
- ЈКП "Комуналац" Салаш 
- ЈКГСП "Зајечар" 
- ЈП "Обједињена наплата" Зајечар - у 

ликвидацији 
- ЈП "Урбанизам Зајечар" 

 
 4. Остали организациони облици 
 
- "Спортско пословни центар Тимок" 

д.о.о. 
- "Агенција за стратешки развој града 

Зајечара" д.о.о. - у ликвидацији 
- Агенција за рурални развој града 

Зајечара у ликвидацији 
- "Бизнис инкубатор центар Зајечар" 

д.о.о. 
 

Члан 3. 
 

 У систему локалне самоуправе 
утврђује се број изабраних,постављених и 
именованих лица по организационом 
облицима у децембру 2015. године који су 
на сталном раду и то: 
 
 

Ред
бр. 

Назив организационог 
облика 

Број 
изабраних, 
постављених 
и именованих 

лица 

1 2 3 

  
Органи управе-директни 
корисници  

1 Скупштина 4 

2 Градоначелник  7 

3 Градско веће 3 

4 
Градско јавно 
правобранилаштво 2 

5 Градска управа 1 

     

  Индиректни корисници  

1 
Предшколска установа 
"Ђулићи" 1 

2 
Установа за дневни боравак 
деце и омладине ометене у 
развоју 1 

3 
Историјски архив "Тимочка 
крајина" 1 

4 
Матична библиотека 
"Светозар Марковић" 1 

5 Народни музеј "Зајечар" 1 

6 
Позориште Тимочке крајине 
"Зоран Радмиловић" 1 

7 
Центар за културу и 
туризам  1 

8 
Центар за културу Града 
Зајечара - у ликвидацији 1 

9 
Установа за спорт "Зајечар" 
- у ликвидацији 1 

10 
Туристичка организација 
Града Зајечара - у 
ликвидацији  1 

11 
Установа Гитаријада 
Зајечар 1 

12 ЈП "Дирекција За Изградњу" 1 

13 Месна заједница Боровац 0 

14 Месна заједница Брусник 0 

15 
Месна заједница Велика 
Јасикова 0 

16 
Месна заједница Велики 
Извор 0 

17 
Месна заједница Велики 
Јасеновац 0 

18 
Месна заједница 
Вражогрнац 0 

19 Месна заједница Врбица 0 

20 
Месна заједница 
Вратарница 0 

21 Месна заједница Гамзиград 0 

22 
Месна заједница 
Гамзиградска бања 0 

23 Месна заједница Глоговица 0 
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24 

Месна заједница Горња 
Бела река 0 

25 Месна заједница Градсково 0 

26 Месна заједница Грлиште 0 

27 Месна заједница Грљан 0 

28 Месна заједница Дубочане 0 

29 Месна заједница Заграђе 0 

30 Месна заједница Звездан 0 

31 Месна заједница Кленовац 0 

32 
Месна заједница 
Копривница 0 

33 Месна заједница Ласово 0 

34 Месна заједница Леновац 0 

35 Месна заједница Лесковац 0 

36 Месна заједница Лубница 0 

37 
Месна заједница Мали 
Извор 0 

38 
Месна заједница Мали 
Јасеновац 0 

39 
Месна заједница 
Мариновац 0 

40 Месна заједница Метриш 0 

41 
Месна заједница 
Николичево 0 

42 
Месна заједница 
Планиница 0 

43 Месна заједница Прлита 0 

44 Месна заједница Рготина 0 

45 Месна заједница Салаш 0 

46 Месна заједница Селачка 0 

47 Месна заједница Табаковац 0 

48 Месна заједница Трнавац 0 

49 Месна заједница Халово 0 

50 Месна заједница Чокоњар 0 

51 Месна заједница Шипиково 0 

52 Месна заједница Шљивар 0 

53 
Месна заједница 
"Карађорђев Венац" 0 

54 
Месна заједница 
"Котлујевац" 0 

55 
Месна заједница 
"Краљевица" 0 

56 
Месна заједница "Никола 
Пашић" 0 

57 Месна заједница "Тимок" 0 

58 
Месна заједница Мала 
Јасикова 0 

     

  Јавна предузећа  

1 ЈКСП "Зајечар" 1 

2 ЈКП "Водовод" 1 

3 ЈКП "Хигијена Зајечар" 1 

4 ЈКП "Зајечарпаркинг" 1 

5 ЈКП "Комуналац" Салаш 1 

6 ЈКГСП "Зајечар" 1 

7 
ЈП "Обједињена наплата" 
Зајечар - у ликвидацији 1 

8 ЈП "Урбанизам Зајечар" 1 

     

  Остало  

1 
"Спортско пословни центар 
Тимок" д.о.о. 1 

2 
"Агенција за стратешки 
развој града Зајечара" 
д.о.о. у ликвидацији 1 

3 
Агенција за рурални развој 
града Зајечара у 
ликвидацији 1 

4 
"Бизнис инкубатор центар 
Зајечар" д.о.о. 1 

  УКУПНО: 41 

 
Члан 4. 

 
 У систему локалне самоуправе 
утврђује се максимални број запослених 
на неодређено време по организационом 
облицима и то: 
 

Ред.
Број 

запослених 

бр. 

Назив организационог 
облика 

 
на 

неодређено 
време 

1 2 3 

  
Органи управе-директни 
корисници   

1 
Скупштина – Стручна 
служба за скупштинске 
послове 

8 

2 Градоначелник  0 

 3 Градско веће 0 

4 
Градско јавно 
правобранилаштво 

1 

5 Градска управа 188 

      

  Индиректни корисници   

1 
Предшколска установа 
"Ђулићи" 

139 

2 
Установа за дневни 
боравак деце и омладине 
ометене у развоју 

8 

3 
Историјски архив "Тимочка 
крајина" 

12 

4 
Матична библиотека 
"Светозар Марковић" 

23 
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5 Народни музеј "Зајечар" 23 

6 
Позориште Тимочке крајине 
"Зоран Радмиловић" 

32 

7 
Центар за културу и 
туризам  

16 

8 
Центар за културу Града 
Зајечара - у ликвидацији 

0 

9 
Установа за спорт "Зајечар" 
-у ликвидацији 

0 

10 
Туристичка организација 
Града Зајечара - у 
ликвидацији  

0 

11 
Установа Гитаријада 
Зајечар 

0 

12 
ЈП "Дирекција За 
Изградњу" 

20 

13 Месна заједница Боровац 0 

14 Месна заједница Брусник 0 

15 
Месна заједница Велика 
Јасикова 

1 

16 
Месна заједница Велики 
Извор 

2 

17 
Месна заједница Велики 
Јасеновац 

0 

18 
Месна заједница 
Вражогрнац 

0 

19 Месна заједница Врбица 0 

20 
Месна заједница 
Вратарница 

0 

21 Месна заједница Гамзиград 0 

22 
Месна заједница 
Гамзиградска бања 

0 

23 Месна заједница Глоговица 0 

24 
Месна заједница Горња 
Бела река 

0 

25 Месна заједница Градсково 0 

26 Месна заједница Грлиште 0 

27 Месна заједница Грљан 0 

28 Месна заједница Дубочане 0 

29 Месна заједница Заграђе 0 

30 Месна заједница Звездан 2 

31 Месна заједница Кленовац 0 

32 
Месна заједница 
Копривница 

0 

33 Месна заједница Ласово 0 

34 Месна заједница Леновац 0 

35 Месна заједница Лесковац 0 

36 Месна заједница Лубница 0 

37 
Месна заједница Мали 
Извор 

0 

38 
Месна заједница Мали 
Јасеновац 

0 

39 
Месна заједница 
Мариновац 

0 

40 Месна заједница Метриш 0 

41 
Месна заједница 
Николичево 

0 

42 
Месна заједница 
Планиница 

0 

43 Месна заједница Прлита 0 

44 Месна заједница Рготина 0 

45 Месна заједница Салаш 0 

46 Месна заједница Селачка 0 

47 Месна заједница Табаковац 0 

48 Месна заједница Трнавац 0 

49 Месна заједница Халово 0 

50 Месна заједница Чокоњар 0 

51 Месна заједница Шипиково 0 

52 Месна заједница Шљивар 0 

53 
Месна заједница 
"Карађорђев Венац" 

0 

54 
Месна заједница 
"Котлујевац" 

0 

55 
Месна заједница 
"Краљевица" 

0 

56 
Месна заједница "Никола 
Пашић" 

0 

57 Месна заједница "Тимок" 0 

58 
Месна заједница Мала 
Јасикова 

0 

      

  Јавна предузећа   

1 ЈКСП "Зајечар" 139 

2 ЈКП "Водовод" 145 

3 ЈКП "Хигијена Зајечар" 51 

4 ЈКП "Зајечарпаркинг" 27 

5 ЈКП "Комуналац" Салаш 3 

6 ЈК ГСП "Зајечар" 0 

7 
ЈП "Обједињена наплата" 
Зајечар - у ликвидацији 

0 

8 ЈП "Урбанизам Зајечар" 0 

      

  Остало   

1 
"Спортско пословни центар 
Тимок" д.о.о. 

26 

2 
"Агенција за стратешки 
развој града Зајечара" 
д.о.о. - у ликвидацији 

0 

3 
Агенција за рурални развој 
града Зајечара у 
ликвидацији 

0 

4 
"Бизнис инкубатор центар 
Зајечар" д.о.о. 

2 

  УКУПНО: 868 
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Члан 5. 

 
 Организациони облик који има 
већи број запослених на неодређено 
време од броја утврђеног овом одлуком 
дужан је да спроведе поступак 
рационализације за 2015.г. у року од 60 
дана од дана доношења ове одлуке. 

 
Члан 6. 

 
 Ако је број запослених у организа-
ционом облику мањи од утврђеног макси-
малног броја запослених, број запослених 
се може повећавати највише до утврђеног 
максималног броја запослених.  
 Ако се у поступку рационализације 
изврши рационализација броја запосле-
них на број мањи од утврђеног 
максималног броја запослених, организа-
циони облик може повећавати тај број 
највише до утврђеног максималног броја 
запослених, осим за она радна места, 
односно послове на којима је спроведена 
рационализација.  
 Повећање броја запослених врши 
се у складу са одредбама Закона о 
буџетском систему и Закона о буџету 
Републике Србије за 2015.г. 
 

Члан 7. 
 

 За време примене Закона, 
организациони облик не може примити у 
радни однос, односно радно ангажовати 
лице коме је радни однос у јавном сектору 
престао споразумом уз исплату новчане 
накнаде, односно лице коме је у том 
организационом облику престао радни 
однос уз исплату отпремнине у складу са 
овим Законом.  
 

Члан 8. 
 

 У циљу ефикаснијег спровођења 
рационализације и унапређења 
организационе структуре успоставља се 
интерно тржиште рада у јединици 
локалне самоуправе кога чине запослени 
у свим организационим облицима 
система локалне самоуправе – Града 
Зајечара, у складу са актом који донесе 
Влада Републике Србије. 

 Попуњавање непопуњених радних 
места организациони облик може 
извршити спровођењем интерног конкур-
са за систем локалне самоуправе на који 
се могу пријавити запослени из свих 
организационих облика у систему локалне 
самоуправе- Града Зајечара. 
 

Члан 9. 
 

 У оквиру максималног броја 
запослених утврђеног овом одлуком сваки 
организациони облик може имати највише 
онолики број запослених на неодређено 
време за коју има обезбеђену масу 
средстава за плате/зараде. 
 

Члан 10. 
 

 Маса средстава за плате 
организационих облика - корисника 
буџетских средстава чије се плате 
финансирају из буџета у случају из члана 
8 ове одлуке усклађиваће се сходно 
резултатима интерног конкурса између 
корисника буџетских средстава у оквиру 
укупно планиране масе средстава за 
плате у буџету. 
 

Члан 11. 
 

 Организациони облици у систему 
локалне самоуправе – Града Зајечара 
дужни су податке о броју запослених 
објављују и на својој веб презентацији, 
квартално у току године.  
  

Члан 12. 
 

 Ова одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Зајечара“, а 
објавиће се и на званичној интернет 
страници Града Зајечара.  

 
 

I број: 011-23 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 94. став 1. и 4. и 

члана 174. став 2. Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају ("Сл. 
гласник РС", бр. 68/2015) и члана 14. став 
1. тачка 14. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", број 
1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.01.2016. године, доноси 
 
 

О Д Л У К У 
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком се утврђују и 
уређују ближи услови за организацију и 
начин  обављања такси превоза путника 
на територији града Зајечара. 
 

Члан 2. 
 

 Такси превоз путника је вид јавног 
превоза путника на територији града 
Зајечара који се обавља на основу 
одобрења за обављање такси превоза. 
 Такси превоз је вид ванлинијског 
превоза, за који путник утврђује релацију 
и за то плаћа износ који покаже 
таксиметар. 
 Такси превоз се обавља путничким 
возилом које је намењено и погодно за 
такси превоз, ако испуњава услове 
прописане законом и овом Одлуком. 
 

Члан 3. 
 
 Такси превоз могу обављати 
предузетници и правна лица чија је 
претежна делатност такси превоз путника, 
који су за обављање те делатности 
регистровани у Регистру привредних 
субјеката, ускладу са законом којим се 
уређује регистрација привредних 
субјеката и који имају одобрење за 
обављање такси превоза од надлежног 
Одељења Градске управе града Зајечара. 
  
 

Члан 4. 
 

 Град Зајечар доноси Програм 
потреба за такси превозом, којим се 
дефинише организовање такси превоза у 
оквиру којег се одређују: локације такси 
стајалишта, број места на такси стајалиш-
тима и број такси возила, оптималан да 
задовољи потребе за такси превозом  
путника на територији града Зајечара. 
 Програм из става 1. овог члана се 
доноси у складу са саобраћајно-
техничким условима који се дефинишу у 
петогодишњем периоду, а на основу 
карактеристика превозних захтева-вожњи 
и стања техничког регулисања саобраћаја 
на територији града Зајечара. 
 Програм из става 1. доноси Градо-
начелник града Зајечара, крајем године у 
којој истиче важност претходног Програма 
потреба за такси превозом, на предлог 
Одељења за привреду и друштвене де-
латности Градске управе града Зајечара 
(у даљем тексту: надлежно Oдељење), у 
сарадњи са  стручном службом Одељења 
за урбанизам, грађевинске и комунално-
стамбене послове и Одељењем за 
инспекцијске послове и комуналну 
полицију Градске управе града Зајечара.  

 
 

II - УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ 
ПРЕВОЗА 

 
 А) ПРЕДУЗЕТНИК 

 
Члан 5. 

 
 Физичко лице може обављати 
такси превоз као предузетник ако, поред 
осталих услова прописаних законом, 
испуњава и следеће услове: 
 
1. да је предузетник регистрован за 

обављање такси превоза у складу са 
законом и овом Одлуком;  

2. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности 
такси превоза, или да му правоснаж-
ним прекршајним актом није изречена 
заштитна мера забране обављања 
такси превоза;  
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3. да није правноснажно осуђиван на 

казну затвора дужу од две године за 
кривично дело против живота и тела, 
полне слободе, против безбедности 
јавног саобраћаја и јавног реда и 
мира;    

4. да је власник или прималац лизинга 
моторног возила што мора бити 
уписао у саобраћајну дозволу возила; 

5. да поседује полису за осигурање 
путника од последица несрећног 
случаја у јавном превозу; 

6. да није испуњена квота потребног 
броја такси возила, у складу са 
Програмом  из члана 4. ове Одлуке;  

7. да моторно возило које поседује у 
погледу намене и погодности 
испуњава услове из члана 9. став 1. 
тачке 1- 10. и став 4. ове Одлуке; 

8. да му је издато одобрење за 
обављање такси превоза од 
надлежног Одељења. 

 
 Предузетник може обављати такси 
превоз само једним возилом којим лично 
управља, или са више возила и 
запосленим такси возачима.  

  Ако је такси возач запослено лице 
код предузетника мора да испуњава 
 услове из члана 8. ове Одлуке. 
 
 Б) ПРАВНО ЛИЦЕ 
 

Члан 6. 
 

 Правно лице може обављати такси 
превоз ако, поред осталих услова 
прописаних законом,  испуњава и следеће 
услове: 
 
1. да је регистровано  за обављање 

делатности такси превоза, у складу са 
законом и овом Одлуком; 

2. да му правоснажном судском одлуком 
није забрањено обављање делатности 
такси превоза, или да му 
правоснажним прекршајним актом није 
изречена заштитна мера забране 
обављања такси превоза; 

3. да власници односно одговорна лица 
нису правноснажно осуђивани на 
казну затвора дужу од две године за 
кривично дело против живота и тела, 

полне слободе, против безбедности 
јавног саобраћаја и јавног реда и 
мира;  

4. да је власник или прималац лизинга 
моторног возила што мора бити 
уписано у саобраћајну дозволу 
возила; 

5. да такси возач запослен у правном 
лицу испуњава услове прописане 
чланом 8. ове Одлуке; 

6. да није испуњена квота потребног 
броја такси возила, у складу са  
Програмом  из члана 4. став 1. ове 
Одлуке;  

7. да моторно возило које поседује у 
погледу намене и погодности 
испуњава услове из члана 9. став 1. 
тачке 1- 10. и став 4. ове Одлуке; 

8. да поседује Полису за осигурање 
путника од последица несрећног 
случаја у  јавном превозу; 

9. да му је издато одобрење за 
обављање такси превоза од 
надлежног Одељења. 

 
Правно лице може обављати такси 

превоз једним возилом којим се лично 
управља, или са више возила и 
запосленим такси возачима.  
  
 

В) ТАКСИ ВОЗАЧ 
 

Члан 7. 
 

 Такси возач је физичко лице које 
управља такси возилом и обавља такси 
превоз, као предузетник, односно као 
лице запослено код предузетника или 
правног лица. 
 

Члан 8.  
 

 Такси возач може обављати такси 
превоз ако, поред осталих услова 
прописаних законом, испуњава и следеће 
услове: 

 
1. да има важећу возачку дозволу за 

управљање моторним возилом "Б" 
категорије, у трајању од најмање две 
године; 
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2. да има лекарско уверење о способ-

ности за возача за управљање 
возилом којим се обавља такси-
превоз, које није старије од три 
године; 

3. да му  правоснажним решењем о 
прекршају није изречена заштитна 
мера забране обављања такси 
превоза, или забрана управљања 
возилима "Б" категорије; 

4. да није правноснажно осуђиван на 
казну затвора дужу од две године за 
кривично дело против живота и тела, 
полне слободе, против безбедности 
јавног саобраћаја и јавног реда и 
мира. 
 
Поред услова из става 1. овог члана, 

такси-возач мора да има закључен уговор 
о раду са превозником и пријаву на 
обавезно социјално осигурање.  
 
  
 Г) ТАКСИ ВОЗИЛО 
 

Члан 9. 
 

 Такси превоз путника обавља се 
фабрички произведеним путничким 
аутомобилом који има највише пет 
седишта, рачунајући и седиште возача и 
најмање четворо врата и који, поред 
услова прописаних законом, мора да 
испуњава и следеће услове:  
1. да је регистровано;  
2. да је технички исправно; 
3. да има уграђен дигитални таксиметар 

који мора бити технички исправан и 
оверен и постављен тако да износ који 
откуцава буде видљив за путника; 

4. да има важећи ценовник услуга који је 
оверен од  надлежног Одељења; 

5. да на крову возила има  светлећу TAXI 
ознаку прописану актима Града 
Зајечара и синхронизовану тако  да се  
светло на кровној ознаци искључује, 
када  је укључен таксиметар;   

6. да има ватрогасни апарат, са важећом 
потврдом о контроли и исправности; 

 
 
 
 

7. да рекламне поруке и налепнице (ако 
их има), не смеју бити на стакленим 
површинама на предњој и задњој 
страни такси возила и не смеју 
нарушавати постојаност, изглед, 
садржину и ближе елементе кровне 
ознаке; 

8. да  је споља и изнутра чисто и без 
физичких недостатака; 

9. да је произведен минимално у складу 
са условима прописаним нормом 
"ЕУРО 3" мотора у погледу емисије 
издувних гасова;   

10. да има Полису oбавезног осигурања 
путника у јавном превозу од 
последица несрећног случаја.   

 
 Изглед кровне ознаке из тачке 5. 
претходног става и налепницу за исту, 
одређује Градоначелник града Зајечара, 
посебним актом, као и накнаде у вези са 
издавањем налепнице. 
 Натписе са пословним именом, 
симболима фирме, бројевима телефона и 
друго, превозници могу да истакну на 
такси возилу, али тек по прибављеном 
одобрењу за обављање такси превоза за 
возило.  
 Такси превозници су дужни да за 
свако возило којим обављају такси превоз 
на територији града Зајечара, прибаве 
регистарске таблице према месту 
седишта такси превозника чија 
регистарска ознака садржи латинична 
слова ТХ на задње две позиције,  у складу 
са законом и овом Одлуком. 
 

Члан 10. 
 

 Одељење надлежно за инспекциј-
ске послове и комуналну полицију - 
инспектор за саобраћај, проверава 
испуњеност услова за такси возило 
прописаних законом и чланом 9. став 1. 
тачке 1-3. и 6.-10. ове Одлуке, о чему 
доноси решење. 
 Испуњеност услова инспектор за 
саобраћај утврђује прегледом возила и 
увидом у потребну саобраћајно техничку 
документацију и друго. 
 Решење из става 1. овог члана, 
издаје се са роком важења од једне 
године. 
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Члан 11. 

 
 Превозник је дужан да 
инспекцијски преглед из претходног члана 
Одлуке обави у следећим случајевима: 
- пре подношења захтева за обављање 

делатности такси превоза на 
територији града Зајечара,  

- пре или даном истека важења решења 
о испуњености услова за обављање 
такс превоза за исто возило, 

- по налогу овлашћеног лица. 
 

III - А) ОДОБРЕЊЕ ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 12. 

 
 Превозник је дужан да прибави 
одобрење за обављање делатности такси 
превоза, у складу са условима из ове 
Одлуке. 
 Захтев за издавање одобрења из 
претходног става са потребним доказима, 
превозници подносе надлежном Одеље-
њу. 
 Уколико превозник (правно лице 
или предузетник) у року од 30 дана од 
дана пријема одобрења из става 1. овог 
члана, не отпочне обављање такси 
превоза, надлежно Одељење ће по 
службеној дужности укинути издато 
одобрење. 
   

Члан 13.  
       

 Одобрење за обављање такси 
превоза издаће се ако: 
- превозник испуњава све услове 

прописане законом и чланом 5., 6. и 9. 
став 1. тачке 1-3. и 6.-10. ове Одлуке 
(услови за предузетника, правно лице и 
возило), 

- постоји потреба за такси возилом 
односно слободно место за такси 
возило, сходно Програму из члана 4. 
ове Одлуке. 

 
 Надлежно Одељење, на основу  
доказа о испуњавању услова из закона и 
ове Одлуке, доноси Одобрење за 
обављање такси превоза, о чему води 
посебну евиденцију односно регистар. 

 Одобрење из претходног става 
издаје се са роком важења од годину 
дана, са могућношћу продужења, или са 
краћим роком у случају промене статуса 
превозника, односно  возила којима се 
обавља такси превоз, која настане пре 
истека овог рока. 
 Пре издавања Одобрења из става 
1. овог члана, превозник је дужан да 
достави доказ о измиреним обавезама по 
основу локалне комуналне таксе за 
коришћење обележених такси места на 
такси стајалиштима за свако такси 
возило, у годишњем износу, према 
Одлуци о локалним комуналним таксама, 
коју обрачунава надлежно Одељење.   
  

Члан 14. 
 
 Ради продужења важности Одоб-
рења за обављање такси превоза, превоз-
ник је дужан да најкасније до дана 
важности истог, поднесе надлежном Оде-
љењу захтев за продужење одобрења, уз 
који је дужан да достави: 
- извод из Агенције за привредне регис-

тре који није старији од месец дана, 
- важеће решење саобраћајног инспек-

тора о испуњености услова за такси 
возило,  

- фотокопију важеће саобраћајне 
дозволе за возило и важеће полисе за 
осигурање путника од последица 
несрећног случаја у  јавном превозу, 

- одговарајуће доказе, ако је код превоз-
ника настала било која промена од 
утицаја на испуњење законских услова 
за обављање такси превоза, или усло-
ва прописаних одредбама члана  5., 6. 
и 9. ове Одлуке (услови за предузет-
ника, правно лице и такси возило). 

 На основу приложених доказа, ако 
постоји слободно такси место на такси 
стајалиштима према Програму из члана 4. 
ове Одлуке, надлежно Одељење издаје 
Одобрење о продужењу важности 
одобрења из става 1. овог члана, са 
роком важења од годину дана.  
 Пре издавања овог Одобрења, 
превозник је дужан да достави доказ о 
измиреним обавезама по основу локалне 
комуналне таксе из члана 13. става 4. ове 
Одлуке.  
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III - Б) ТАКСИ ДОЗВОЛА И КРОВНА 

ОЗНАКА 
 

Члан 15. 
 

 Такси дозвола је идентификацона 
исправа за такси возача, коју је превозник  
дужан да прибави за све такси возаче који 
у његово име и за његов рачун обављају 
такси превоз. 
 Такси дозвола садржи: 
- ЈМБГ такси возача и фотографију, 
- име и презиме такси возача, 
- статус такси возача (предузетник или 

запослени), 
- пословно име и адресу превозника,  
- матични број превозника, 
- датум издавања.   
 Такси возач је дужан да исту носи 
са собом приликом обављања делатности 
такси превоза  и мора да је покаже на 
захтев овлашћеног лица.  
 Такси дозвола престаје да важи 
када превозник поднесе пријаву о 
престанку, односно привременом прекиду 
обављања такси превоза, дужем од месец 
дана, или када такси возач изгуби статус 
запосленог код превозника.  
 

Члан 16. 
  
 Превозници којима је одобрено 
обављање такси превоза на територији 
града Зајечара, дужни су да прибаве 
кровну “TAXI” ознаку за сва такси возила 
којима обављају превоз, према издатом 
одобрењу. 
 Изглед налепнице за кровну “TAXI” 
ознаку из става 1. овог члана и члaнa 9. 
став 1. тачка 5. ове Одлуке, начин замене, 
допуне и друго, одређује Градоначелник 
града Зајечара, посебним решењем. 
 Надлежно Одељење издаје 
одговарајућу НАЛЕПНИЦУ ЗА КРОВНУ 
“TAXI” ОЗНАКУ из става 2, на захтев 
превозника, сходно одобрењу, a уз 
накнаду коју утврђује Градоначелник 
града Зајечара, посебним решењем. 
 Забрањује се коришћење 
НАЛЕПНИЦА ЗА КРОВНУ “TAXI” ОЗНАКУ, 
које  нису издате од надлежног Одељења. 
 
 

Члан 17.  
  

 Превозник не може обављати 
такси превоз, за период за који је пријавио 
мировање односно привремени прекид 
обављања делатности код Агенције за 
привредне регистре.  
             Превозник је обавезан да надлеж-
ном Одељењу, најкасније у року од 8 дана 
од дана наступања промене пријави: 
- сваку промену података везаних за 

обављање делатности такси превоза, 
- све чињенице и доказе које се односе 

на престанак, односно привремени 
прекид обављања делатности, дужи од 
месец дана. 

 Превозник је дужан да што пре а 
најкасније у року од 8 дана од дана 
престанка делатности односно привреме-
ног прекида дужег од месец дана:  
- врати такси дозволе за све такси 

возаче, 
- уклони прописане налепнице са кровне 

“TAXI” ознаке. 
 
 

IV- ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН 
ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 18. 

 
 Такси возач је дужан да такси 
превоз започне: 

- са такси стајалишта и 
- на позив путника. 

 
Члан 19. 

 
 Такси стајалиште је место на јавној 
саобраћајној или другој посебно уређеној 
површини које је одређено и уређено за 
пристајање такси возила, чекање и 
пријем/отпрему путника.   
 Такси стајалиште се обележава 
хоризонталном и вертикалном 
саобраћајном сигнализацијом. 
 Хоризонталном сигнализацијом 
жуте боје обележава се простор за 
стајање возила, а на почетку и на крају 
стајалишта, истом бојом,  уписује се 
ознака :"TAXI". 
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 Такси стајалиште обележава се 
вертикалним саобраћајним знаком.  
 Такси стајалиште уређује и о 
његовом одржавању се стара  Ј.П. 
"Дирекција за изградњу " - Зајечар. 
 За коришћење такси места на 
такси стајалиштима превозник плаћа  
локалну комуналну таксу на годишњем 
нивоу за свако такси возило, према 
Одлуци о локалним комуналним таксама.   

 
Члан 20. 

 

 Такси возачи су дужни да такси 
возила постављају на такси стајалишту. 
 Tакси возила се постаљају према 
реду доласка, у границама обележених 
такси места.  
 Такси возач је дужан да буде у 
свом возилу или у непосредној близини 
возила за  време док се оно налази на 
такси стајалишту. 
          

Члан 21. 
 

 Такси возач може примити путника 
на превоз ван стајалишта, на местима где 
није забрањено заустављање и паркира-
ње, само ако га путник заустави. 
        

Члан 22.                                                  
 

  Такси возач не сме стајати такси 
возилом изван стајалишта из члана 19. 
ове Одлуке и на аутобуским стајалиштима 
која су одређена за међумесни јавни 
превоз путника. 
 

Члан 23. 
. 

 Такси возач је дужан да у возило 
прими сваког путника у границама 
расположивих седишта, као и лични 
пртљаг путника према величини простора 
за пртљаг и носивости такси возила. 
 У делу путничког возила којим се 
обавља такси превоз намењеном за 
превоз путника не могу се смештати 
ствари које нису ручни пртљаг. 
 Такси возач није дужан да у такси 
возило прими лица под утицајем алкохола 
и опојних дрога, лица оболела од 
заразних болести, као и  лични пртљаг 
путника којим би се испрљало, загадило 
или оштетило такси возило. 

 Такси возач не сме да прими у 
такси возило децу испод  шест година 
старости без пратиоца. 
 

Члан 24. 
 
  Такси превоз отпочиње уласком 
путника у возило, односно прихватањем 
радио- -телефонског позива путника или 
прихватањем путника на коловозу или 
такси стајалишту. 
 

Члан 25. 
 

 Такси возач је дужан да, по уласку 
путника у возило, укључи таксиметар. 
 За време превоза путника, светло 
на кровној ознаци  мора бити искључено. 
 

Члан 26. 
 

 Такси возач је обавезан да за 
време такси превоза буде пристојан и 
уредан, кao и дa нe пуши у возилу за 
време обављања превоза. 
 Такси возач је дужан да такси 
превоз обави путем који одреди путник, 
односно најкраћим путем до места 
опредељења путника, у складу са 
важећим режимом саобраћаја. 
 

Члан 27.   
 

 У возилу којим се обавља такси 
превоз,  превозник мора да има, а такси 
возач је у обавези да на захтев службеног 
лица покаже, важећа документа 
неопходна за обављање такси превоза и 
то:  
 
1. Рeшeњe Агенције за привредне 

регистре да је превозник регистрован 
за   обављање такси превоза; 

2. Решење о одобрењу за обављање 
такси превоза, односно решење о    
продужењу важења издатог 
одобрења; 

3. Рeшeњe инспектора за саобраћај o 
инспекцијском прегледу такси  возила; 

4. Такси дозволу за такси возача;  
5. Полису осигурања путника и пртљага 

од последица несрећног случаја у 
јавном превозу;  
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6. Потврду о издавању прописане 

налепнице за кровну такси ознаку, 
издатој од надлежног Одељења; 

7. Ценовник услуга, оверен у надлежном 
Одељењу. 

 
Члан 28. 

   

 Накнаду за обављање такси прево-
за утврђује, сходно градским актима, 
такси превозник ценовником услуга,  који 
је дужан да овери у надлежном Одељењу 
и истакне у такси возилу, на видном месту. 
 Такси возач је дужан да накнаду за 
обављени превоз наплати у износу који 
покаже таксиметар на месту опредељења 
путника (у тренутку завршетка превоза), 
као и да на захтев путника изда рачун о 
извршеној услузи. 
 Рачун за обављени такси превоз 
садржи датум, релацију или километражу, 
цену превоза и који је потписан и оверен 
печатом превозника. 
 У накнаду за обављање такси 
превоза урачунава се и превоз пртљага 
путника. 
 

Члан 29. 
 

 Градско веће града Зајечара 
утврђује и усклађује економски најнижу 
цену у оквиру такси тарифе по којој мора 
да се обавља такси превоз на територији 
града Зајечара, посебним актом. 
 На економски најнижу цену у 
оквиру такси тарифе, превозници не могу 
да дају попуст. 
 

Члан 30. 
 
 Ако више путника истовремено 
користи такси превоз до истог места 
опредељења, накнаду за обављање такси 
превоза плаћају сви путници у једнаким 
деловима, према износу који покаже 
таксиметар. 
 

Члан 31. 
 
 У току такси превоза до места 
опредељења путника, такси возач може 
примити друге путнике, само уз 
сагласност путника који је започео 
коришћење такси превоза. 

 Ако путник који је примљен у току 
такси превоза наставља коришћење 
превоза и после места опредељења 
путника који је започео коришћење такси 
превоза, наставак вожње се сматра 
започињањем коришћења такси превоза. 
 

Члан 32.  
 

 У случају када не може да изврши 
започети такси превоз због квара на 
возилу или прекида саобраћаја, такси 
возачу припада као накнада, износ који у 
моменту прекида такси превоза покаже 
таксиметар, умањен за цену старта. 
 У случају из претходног става, 
такси возач је у обавези да путнику 
обезбеди  превоз до места опредељења 
другим такси возилом. 
  

Члан 33. 
 

 Када се такси возило користи за 
сопствене потребе, такси возач је дужан 
да уклони са возила кровну "ТАXI" ознаку, 
али кровна ознака мора да се налази у  
пртљажнику возила, као и да је возач 
покаже на захтев овлашћеног лица. 
 У случају из претходног става, 
такси возач не сме да поставља такси 
возило  на стајалишту из члана 19. ове 
Одлуке.  
 

Члан 34. 
 

 Привредни субјекти из члана 3. ове 
Одлуке не могу било којом својом радњом 
која се односи на: уступање на 
коришћење кровне ознаке са називом 
"TAXI", уступање докумената са својим 
пословним именом, уступање такси 
дозволе, уступање такси возила и друго, 
да омогуће другим правним или физичким 
лицима која не испуњавају услове 
прописане овим законом и прописима 
донетим на основу овог закона, да 
обављају такси превоз.  
 

Члан 35. 
 
 Такси превоз по одобрењу издатом 
од Градске управе града Зајечара, 
превозник може да  обавља само на 
територији града Зајечара. 
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 Изузетно, такси превозник може да 
обави такси превоз преко или на 
територији  друге јединице локалне 
самоуправе од које нема одобрење, само 
ако је превоз започет на територији  града 
Зајечара. 
 Такси превозник који обави превоз 
у смислу става 2. овог члана, обавезан је 
да одмах по обављеном такси превозу 
уклони кровну ознаку и не може да пружа 
услуге такси превоза на територији друге 
јединице локалне самоуправе, од које 
нема издато важеће одобрење за 
обављање такси делатности.  
 

Члан 36. 
 

 Такси возач не може превозити 
већи број путника од броја регистрованих 
седишта у возилу. 
 Такси превозник не може накнадно 
да уграђује већи број седишта од 
регистрованих у возилу којим обавља 
такси превоз. 
 
  

V – НАДЗОР    
 

Члан 37. 
 

 Послове издавања одобрења за 
обављање такси превоза, такси дозвола, 
вођење регистра такси возила, возача и 
кровних ознака води Одељење за 
привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара. 
 Инспекцијски и комунално-
полицијски надзор над спровођењем 
одредаба ове Одлуке врши Одељење за 
инспекцијске послове и комуналну 
полицију - инспектор за саобраћај и 
комунални полицајац.  
 

Члан 38. 
 
 Превозник односно такси возач је 
дужан да овлашћеним лицима из 
претходног члана Одлуке, омогући 
неометано вршење контроле, стави на 
увид сва потребна документа, да у року 
који овлашћено лице одреди достави 
потребне податке и документа и да 
поступи по налогу инспектора за 
саобраћај и комуналног полицајца. 

Члан 39. 
  
 Инспектор за саобраћај и 
комунални полицајац овлашћени су да, 
ради контроле такси превоза, заустављају 
и прегледају такси возила на путу. 
 Заустављање возила из 
претходног става врши се истицањем 
знака на коме је уписано  "СТОП - 
ИНСПЕКЦИЈА" и  "СТОП - КОМУНАЛНА 
ПОЛИЦИЈА". 
 Такси возач је дужан да заустави 
возило, на знак овлашћеног лица. 
 Такси возач је дужан да остане у 
возилу приликом вршења контроле и 
може исто да напусти уколико то од њега 
затражи овлашћено лице. 
 
 
VI - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Члан 40.  
 

 Новчаном казном од 10.000 до 
250.000 динара казниће се за прекршај 
предузетник ако: 
1. поступи супротно члану 5. Одлуке;  
2. такси превоз обавља возилом које не 

испуњава услове из члана 9. став 1. 
тачка 1. - 3. и 6.-10. Одлуке; 

3. такси превоз обавља возилом које не 
испуњава услове из члана 9. став 1. 
тачка 4. и 5. Одлуке; 

4. такси превоз обавља возилом које не 
испуњава услове из члана 9. став 3. 
Одлуке; 

5. такси превоз обавља возилом које не 
испуњава услове из члана 9. став 4. 
Одлуке; 

6. не поступи у складу са чланом 
12.Одлуке; 

7. не поступи у складу са чланом 16. 
Одлуке;  

8. не поступи  у складу са чланом 
17.Одлуке; 

9. поступи супротно члану 26. Одлуке; 
10. поступи супротно члану 27. Одлуке; 
11. поступи супротно члану 28. Одлуке; 
12. обавља превоз супротно члану 29. 

Одлуке,    
13. поступи супротно члану 32. Одлуке; 
14. поступи супротно члану 33. став 1. 

Одлуке; 
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15. поступи супротно члану 34. Одлуке; 
16. поступи супротно члану 35. Одлуке; 
17. поступи супротно члану 36. став 

2.Одлуке, 
18. поступи супротно члану 38. Одлуке. 
 

Члан 41. 
                                                                  
 Новчаном казном од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се правно лице 
за прекршај из члана 40. став 1. тачка 2.-
18., као и ако поступи супротно члану 6. 
ове Одлуке. 

    За прекршај из става 1. овог 
члана казниће се одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном од 5.000  
до 75.000 динара. 
 

Члан 42. 
 
 Новчаном казном у фиксном 
износу од 18.000 динара казниће се за 
прекршај предузетник ако: 
1. поступи супротно члану 15. став 1. 

Одлуке; 
2. поступи супротно члану 23. Одлуке;  
3. поступи супротно члану 25. Одлуке; 
4. поступи супротно члану 36. став 1. 

Одлуке; 
5. поступи супротно члану 39. став 3. 

Одлуке;              
6. поступи супротно члану 39. став 4. 

Одлуке. 
  
 Новчаном казном у фиксном 
износу од 80.000 динара казниће се 
правно лице за прекршај  из става 1. овог 
члана. 
 За прекршај из става 1. и 2. овог 
члана, надлежни инспектор и комунални 
полицајац Градске управе града Зајечара, 
издаје прекршајни налог за сваки 
прекршај посебно.  
 За прекршај из става 1. и 2. овог 
члана не може се поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка.          
 

Члан 43. 
 

 Новчаном казном у фиксном 
износу од 8.000 динара казниће се за 
прекршај физичко лице/такси возач, ако: 
 

1. поступи супротно члану 15. став 3. 
Одлуке;  

2. поступи супротно члану 20. став 1. 
Одлуке;            

3. поступи супротно члану 20. став 2. 
Одлуке; 

4. поступи супротно члану 20. став 3. 
Одлуке; 

5. поступи супротно члану 22.Одлуке; 
6. поступи супротно члану 23. Одлуке 
7. поступи супротно члану 25.Одлуке; 
8. поступи супротно члану 26. став 1. 

Одлуке; 
9. поступи супротно члану 26. став 2. 

Одлуке; 
10. поступи супротно члану 31. Одлуке; 
11. поступи супротно члану 33. став 2. 

Одлуке; 
12. поступи супротно члану 36. став1. 

Одлуке; 
13. поступи супротно члану 38. Одлуке; 
14. поступи супротно члану  39. став 3. 

Одлуке; 
15. поступи супротно члану 39. став 4. 

Одлуке. 
 
 За прекршај из става 1. овог члана, 
надлежни инспектор и комунални 
полицајац Градске управе града Зајечара, 
издаје прекршајни налог за сваки 
прекршај посебно. 
 За прекршај из става 1. овог члана 
не може се поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка.  
   
 
VII - ПРЕЛАЗНЕ  И  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 44. 
 

 Превозник коме је Oдобрењем 
надлежног Одељења одобрено обавља-
ње такси превоза у складу са Одлуком о 
ауто-такси превозу путника на територији 
града Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", број 7/11,15/14 и 38/14), дужан 
је да усклади своје пословање са 
одредбама ове Одлуке у року од 60 дана 
од дана ступања на снагу Одлуке, а 
превозник који нема такси возило у складу 
са условима прописаним нормом "ЕУРО 
3" мотора, најкасније до истека важећег 
одобрења.  
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  Превозник из става 1. овог члана 
дужан је да прибави одобрење за 
обављање такси превоза у складу са 
овом Одлуком, најкасније до дана 
престанка рока важења издатог одобрења 
за обављање такси превоза. 
 Започети поступци по захтевима за 
издавање одобрења за обављање такси 
превоза, такси дозвола и кровних ознака, 
наставиће се у складу са одредбама ове 
Одлуке. 
 

Члан 45. 
 

 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о ауто-такси 
превозу путника на територији града 
Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", број 7/11,15/14 и 38/14).  
 

Члан 46. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
 
I Бр. 011-27 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 1. став 3. Закона 
о јавним предузећима (“Сл.гласник 
РС”,бр.119/2012, 116/2013-аутентично 
тумачење и 44/2014-др.закон), члана 238. 
539. и 542. Закона о привредним 
друштвима (“Сл. гласник РС” бр. 36/2011, 
99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и 
члана 39. став 1. тачка 30. 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 28.01.2016. године, 
донела је 
 

 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ЈАВНИМ 
ПРЕДУЗЕЋЕМ ЗА УРБАНИЗАМ И 
ПРОЈЕКТОВАЊЕ “УРБАНИЗАМ 

ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 

 Покреће се поступак ликвидације 
над Јавним предузећем за урбанизам и 
пројектовање “Урбанизам Зајечар” Заје-
чар, основаним дана 25.03.2014. године 
Одлуком о оснивању, коју је донела 
Скупштина Града Зајечара, матични број 
предузећа: 21029572, ПИБ: 108587577. 
 Ликвидација се спроводи вансуд-
ски, преко ликвидационог управника. 
 Констатује се да су испуњени сви 
Законом предвиђени услови за покретање 
поступка ликвидације, јер не постоје 
организациони и економски услови за 
даљи рад Јавног предузећа за урбанизам 
и пројектовање “Урбанизам Зајечар” 
Зајечар. 
 

Члан 2.  
 

 Од дана доношења ове Одлуке, 
Јавно предузеће за урбанизам и пројек-
товање “Урбанизам Зајечар” Зајечар не 
може преузимати нове послове, већ само 
послове везане за спровођење 
ликвидације и друге нужне послове. 
 

Члан 3. 
 

 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престају да постоје сви органи 
ликвидационог субјекта и сва њихова 
овлашћења прелазе на ликвидационог 
управника укључујући и овлашћење за 
заступање. 
 

Члан 4. 
 

 За ликвидационог управника 
именује се Зоран Стојковић, дипломирани 
инжењер архитектуре из Зајечара. 
Накнада за рад ликвидационог управника 
одређује се у месечном нето износу од 
20.000,00 дин. 
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 О висини трошкова ликвидационог 
управника, у спровођењу поступка ликви-
дације, одлучује посебним решењем 
Градско веће Града Зајечара, а по 
поднетом захтеву. 

 
Члан 5. 

 

 Ликвидациони управник ће одмах, 
а најкасније до истека петнаестог дана од 
дана доношења ове Одлуке, поднети 
Агенцији за привредне регистре, уз 
регистрациону пријаву покретања поступ-
ка ликвидације и ову Одлуку ради 
регистрације ликвидације Јавног предузе-
ћа за урбанизам и пројектовање 
“Урбанизам Зајечар” Зајечар у Регистру. 

 
Члан 6. 

 

 Ликвидациони управник ће саста-
вити финансијски извештај са стањем на 
дан отварања поступка ликвидације и 
доставити га надлежном органу у року од 
60 дана од дана покретања поступка 
ликвидације, као и почетни ликвидациони 
биланс, најкасније три месеца по 
отварању поступка ликвидације, који 
подноси овој Скупштини. 
 

Члан 7. 
 

 Осмог дана од дана доношења 
решења о регистрацији покретања поступ-
ка ликвидације од стране Агенције за 
привредне регистре, престаје радни однос 
свим запосленима у ликвидационом 
субјекту  као и лицима ангажованих по 
другим основама ( Уговор о делу, Уговор о 
привременим и повременим пословима, 
Уговор о стручном усавршавању и 
оспособљавању и др.). 
 Ликвидациони управник може да 
задржи на раду онолики број запослених, 
колико буде сматрао да је потребно у току 
поступка ликвидације. 
 

Члан 8. 
 

 Доношењем ове Одлуке и уписом 
Одлуке у Регистар позивају се сви дуж-
ници да измире своје обавезе према Јав-
ном предузећу за урбанизам и пројек-
товање “Урбанизам Зајечар” Зајечар. 

Члан 9. 
 

 О доношењу ове Одлуке 
обавестити све повериоце да у року од 30 
дана пријаве своја потраживања према 
Јавном предузећу за урбанизам и 
пројектовање “Урбанизам Зајечар” 
Зајечар. Пријава потраживања доставља 
се на адресу Јавног предузећа за 
урбанизам и пројектовање “Урбанизам 
Зајечар” Зајечар, Трг ослобођења бб, 
Зајечар. 
 

Члан 10. 
 

 Повериоци који не пријаве своја 
потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања последњег огласа или за 
оспорена потраживања не покрену 
поступак пред судом у року од 30 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања, губе право на наплату 
потраживања у поступку ликвидације. 
 

Члан 11. 
 

 Обавештење свим повериоцима о 
покретању поступка ликвидације Јавног 
предузећа за урбанизам и пројектовање 
“Урбанизам Зајечар” Зајечар биће 
објављено у складу са Законом. 
 

Члан 12. 
 

 Ако се из почетног ликвидационог 
биланса или почетног ликвидационог 
извештаја утврди да имовина друштва 
није довољна за намирење свих 
потраживања поверилаца (презадуже-
ност), ликвидациони управник је дужан да 
надлежном суду поднесе предлог за 
покретање стечаја у року од 15 дана од 
дана састављања почетног ликвидаци-
оног биланса, односно почетног ликвида-
ционог извештаја. 
 У случају из става 1. овог члана 
ликвидациони управник не може 
намиривати потраживања поверилаца, 
осим потраживања насталих из текућег 
пословања друштва до дана покретања 
стечајног поступка. 
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Члан 13. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престаје да важи Одлука о оснивању 
Јавног предузећа за урбанизам и 
пројектовање “Урбанизам Зајечар” 
Зајечар (“Службени лист Града Зајечара”, 
бр.16/14, 22/14, 26/15 и 30/15) као и 
мандат свим органима Јавног предузећа 
за урбанизам и пројектовање “Урбанизам 
Зајечар” Зајечар . 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
I бр. 011-24 
У Зајечару, 28.01.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 238. став. 1 тачка 
1., члана 524. и 525. став 2. Закона о 
привредним друштвима (“Сл. гласник РС” 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 
5/2015) и члана 39. став 1. тачка 30. 
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 28.01.2016. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА 

ЛИКВИДАЦИЈЕ НАД ДРУШТВОМ СА 
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ  

"БИЗНИС ИНКУБАТОР ЦЕНТАР 
ЗАЈЕЧАР" У ЗАЈЕЧАРУ 

 
Члан 1. 

 
 Покреће се поступак ликвидације 
над Друштвом са ограниченом 
одговорношћу "Бизнис инкубатор центар 
Зајечар" у Зајечару, (у даљем тексту: 
Друштво) основаним дана  23.09.2008. 
године Одлуком о оснивању Друштва са 
ограниченом одговорношћу "Бизнис 
инкубатор центар Зајечар", коју је донела 

Скупштина града Зајечара, матични број 
предузећа: 20483407, ПИБ: 105902438, 
бројеви жиро-рачуна 840-168743-45,  код 
Управе за трезор-Филијала Зајечар и  
180-7091210028858-11 код Alpha Bank 
Srbija A.D. - Beograd. 
 Ликвидација се спроводи вансуд-
ски, преко ликвидационог управника. 
 Констатује се да су испуњени сви 
Законом предвиђени услови за покретање 
поступка ликвидације, јер не постоје 
организациони и економски услови за 
даљи рад Друштвом са ограниченом 
одговорношћу "Бизнис инкубатор центар 
Зајечар". 
 

Члан 2.  
 

 Од дана доношења ове Одлуке, 
Друштво са ограниченом одговорношћу 
"Бизнис инкубатор центар Зајечар" не 
може преузимати нове послове, већ само 
послове везане за спровођење 
ликвидације и друге нужне послове. 
 

Члан 3. 
 

 Даном ступања на снагу ове 
Одлуке престаје мандат свим органима 
Друштва и сва њихова овлашћења 
прелазе на ликвидационог управника 
укључујући и овлашћење за заступање. 
 

Члан 4. 
 

 За ликвидационог управника који 
ће спровести поступак редовне 
ликвидације Друштва, одређује се Драган 
Тошић, досадашњи вршилац дужности 
директора Друштва са ограниченом 
одговорношћу "Бизнис инкубатор центар 
Зајечар" . 
 Накнада за рад ликвидационог 
управника одређује се у месечном нето 
износу од 20.000,00 динара. 
 О висини трошкова ликвидационог 
управника, у спровођењу поступка 
ликвидације, одлучује посебним решењем 
Градско веће града Зајечара, а 
поподнетом захтеву. 
 
 
 



54 СТРАНА   БРОЈ 3  SLU@BENI LIST 28. ЈАНУАР  2016.  

 
Члан 5. 

 
 Ликвидациони управник ће одмах, 
а најкасније до истека петнаестог дана од 
дана доношења ове Одлуке, поднети 
Агенцији за привредне регистре, уз 
регистрациону пријаву покретања поступ-
ка ликвидације и ову Одлуку ради 
регистрације ликвидације Друштва са 
ограниченом одговорношћу "Бизнис 
инкубатор центар Зајечар". 

 
Члан 6. 

 
 Ликвидациони управник ће саста-
вити финансијски извештај са стањем на 
дан отварања поступка ликвидације и 
доставити га надлежном органу у року од 
60 дана од дана покретања поступка 
ликвидације, као и почетни ликвидациони 
биланс, најкасније три месеца по 
отварању поступка ликвидације, који 
подноси овој Скупштини. 

 
Члан 7. 

 
 Осмог дана од дана доношења 
решења о регистрацији покретања 
поступка ликвидације од стране Агенције 
за привредне регистре, престаје радни 
однос свим запосленима у ликвидаци-
оном субјекту, као и лицима ангажованих 
по другим основима (привремени и 
повремени послови, уговор о делу, уговор 
о стручном оспособљавању и усаврша-
вању, допунски рад и друго). 
 Ликвидациони управник може да 
задржи на раду онолики број запослених, 
колико буде сматрао да је потребно у току 
поступка ликвидације. 
  

Члан 8. 
 

 Доношењем ове Одлуке и уписом 
Одлуке у Регистар позивају се сви 
дужници да измире своје обавезе према 
Друштву са ограниченом одговорношћу 
"Бизнис инкубатор центар Зајечар". 
 
 
 

Члан 9. 
 

 О доношењу ове Одлуке 
обавестити све повериоце да у року од 30 
дана пријаве своја потраживања према 
Друштву са ограниченом одговорношћу 
"Бизнис инкубатор центар Зајечар". 
Пријава потраживања доставља се на 
адресу Друштва са ограниченом 
одговорношћу "Бизнис инкубатор центар 
Зајечар" у Зајечару, ул. Неготински пут бб. 
 

Члан 10. 
 

 Повериоци који не пријаве своја 
потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања последњег огласа или за 
оспорена потраживања не покрену 
поступак пред судом у року од 30 дана од 
дана пријема обавештења о оспоравању 
потраживања, губе право на наплату 
потраживања у поступку ликвидације. 
 

Члан 11. 
 

 Обавештење свим повериоцима о 
покретању поступка ликвидације Друштва 
са ограниченом одговорношћу "Бизнис 
инкубатор центар Зајечар", биће 
објављено у складу са Законом. 
 

Члан 12. 
 

 Ако се из почетног ликвидационог 
биланса или почетног ликвидационог 
извештаја утврди да имовина друштва 
није довољна за намирење свих 
потраживања поверилаца (презадуже-
ност), ликвидациони управник је дужан да 
надлежном суду поднесе предлог за 
покретање стечаја у року од 15 дана од 
дана састављања почетног ликвидаци-
оног биланса, односно почетног ликвида-
ционог извештаја. 
 У случају из става 1. овог члана 
ликвидациони управник не може 
намиривати потраживања поверилаца, 
осим потраживања насталих из текућег 
пословања друштва до дана покретања 
стечајног поступка. 
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Члан 13. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, 
престају да важе Одлука о оснивању 
Друштва са ограниченом одговорношћу 
"Бизнис инкубатор центар Зајечар" 
(“Службени лист града Зајечара”, бр.3/08 
и 6/08) и општа акта Друштва. 
 

Члан 14. 
  

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 
I бр. 011-28 
У Зајечару, 28.01.2016.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/07 и 83/14 – 
др.закон), члана 2. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. бр. 
88/11) 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 28.01.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о комуналном 

уређењу  на територији 
града Зајечара 

 
Члан 1. 

 
 У Одлуци о комуналном уређењу 
на територији града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 15/2014, 22/2014 - др. 
одлука, 38/2014, 39/2014 и 51/2014) у 
члану 1. став 3.  тачка 1.  мења се и гласи:  
 „Улице (коловоз, тротоари, пешач-
ке и бициклистичке стазе), пешачке зоне, 
тргови, слободни простори између зграда 
са паркинг просторима, јавни пасажи, 
саобраћајнице у насељу, подвожњаци, 
надвожњаци, јавна степеништа и 
мостови.“  

Члан 2. 
 

 Члан 49. Одлуке брише се .  
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број 011-22 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.   

   
 
 На основу  члана 39. став 1. тачка 
7. Статута Града Зајечара (“Сл.лист града 
Зајечара”, бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11 и 
56/13) и члана 122. Закона о социјалној 
заштити Републике Србије  („Сл. гласник 
РС„ бр. 24/2011), Скупштина града Зајеча-
ра 28.01.2016. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ 
ЗАШТИТИ ГРАЂАНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Чл. 1 
 
 У Одлуци о социјалној заштити 
грађана на територији Града Зајечара 
(Сл.лист Града Зајечара“ бр.31/2013) у 
члану 2. став 1. после тачке 15. додаје се 
тачка 16. која гласи: 
 
 „ 16. Услуге Центра за младе“ 
 

Чл. 2 
 
 Иза члана 41. Одлуке додаје се 
члан 41а.који гласи: 
 
 „16. Услуге Центра за младе  
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 Центар за младе реализује: актив-
ности едукативног карактера (курсеви 
страних језика,обука за рад на рачунару), 
креативне, музичке и културно забавне 
радионице, спортско-рекреативне актив-
ности, психо-социјалну подршку, помоћ у 
савладавању школског градива, информа-
тивне активности, дружења, социјалну 
интеграцију и задовољавање других 
потреба деце и младих у складу са 
способностима, склоностима и испоље-
ним интересовањима. 
  Пружањем услуга Центра за мла-
де омогућава се квалитетно коришћење 
слободног времена ,развој вештина, 
креативних способности, талента и пре-
венција социјалних разлика код деце и 
младих. 
 Услуге Центра за младе се пружају 
континуирано, у складу са индивидуалним 
потребама и интересовањима корисника. 
 Корисници услуга Центра за младе 
могу бити деца и млади. 
 Услуге Центра за младе се могу 
користити на основу захтева корисника, 
захтева других социјалних актера и по 
личном избору деце и младих,у оквиру 
Центра за социјални рад.“ 
 

Чл. 3 
  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од објављивања у Службеном листу 
Града Зајечара. 
 
I бр. 011-26                     
У Зајечару, 28.01.2016. године                
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 

 
 

 На основу члана 27. став 2. Закона 
о јавним службама ("Сл.гласник РС", бр. 
42/91, 71/94, 79/2005 - др.закон, 81/2005-
испр. др. закона, 83/2005-испр.др.закона и 
83/2014-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 30. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара",бр.1/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина Града Зајечара 
на седници одржаној 28.01.2016. године 
доноси 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ 

УСТАНОВЕ " ГИТАРИЈАДА” ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 
          Члан 4. став1. Одлуке о укидању 
установе „Гитаријада“Зајечар,  („Сл.града 
Зајечара „бр.1/16), у даљем тексту 
Одлука,  мења се и  и гласи:   
 
 “Пријаве потраживања достављају 
се на адресу за пријем поште: Установа 
"Гитаријада” Зајечар - у ликвидацији, 
Зајечар, Доситејева 1/5.“ 
 

Члан 2. 
 
 У свему осталом Одлука остаје 
непромењена.  
 

Члан 3. 
 
 “Ова Одлука ступа на снагу 
наредног дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 011-25 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
   

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

 ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 14. Закона о 
локалним изборима („Сл. гласник РС“, бр.  
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011) и 
члана 39. став 1. тачка 30. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 28.01.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о именовању председника, чланова и 
секретара Градске изборне комисије 
града Зајечара у сталном саставу и 

њихових заменика 
 
I 

 
 Овим Решењем именују се 
председник и чланови Градске изборне 
комисије града Зајечара у сталном 
саставу и њихови заменици и то: 
 

1. Слађана Богдановић, дипломирани 
правник, председник 
(на предлог Одборничке групе „Српска 

напредна странка“) 
Светлана Лукић, дипломирани 

правник, заменик председника  
      (на предлог Одборничке групе „Ивица 
Дачић-СПС – ПУПС - ЈС“) 
2. Мира Андријашевић, дипломирани 

правник, члан 
(на предлог Одборничке групе „Српска 

напредна странка“) 
Миленко Меденица, зуботехничар, 

заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Српска 

напредна странка“) 
3. Славољуб Голубовић, правник, члан 

(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“) 

Марија Радичевић, педагошка 
академија (VI/1 степен стр.спр.), заменик 
члана 

(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“) 
4. Александра Маџоски, професор 

оријенталне филологије, члан 
(на предлог Одборничке групе „Српска 

напредна странка“) 
Зорица Цвејић, економски техничар, 

заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Српска 

напредна странка“) 

5. Драган Вукашиновић, дипломирани 
правник, члан 
(на предлог Одборничке групе 

„Заједно за Зајечар-Иван Јоковић“) 
Милош Јотовић, правник, заменик 

члана 
(на предлог Одборничке групе 

„Заједно за Зајечар-Иван Јоковић“) 
6. Слободан Виденовић, дипломирани 

правник, члан 
(на предлог Одборничке групе 

„Заједно за Зајечар-Иван Јоковић“) 
Драган Стојковић, економски 

техничар, заменик члана 
(на предлог Одборничке групе 

„Заједно за Зајечар-Иван Јоковић“) 
7. Драгана Јоковић, дипломирани 

правник, члан 
(на предлог Одборничке групе 

„Заједно за Зајечар-Иван Јоковић“) 
Миодраг Митић, дипломирани 

машински инжењер, заменик члана 
(на предлог Одборничке групе 

„Заједно за Зајечар-Иван Јоковић“) 
8. Саша Ивановић, економски техничар, 

члан 
(на предлог Одборничке групе „Ивица 

Дачић-СПС – ПУПС - ЈС“) 
Даријан Тошић, дипломирани 

економиста, заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Ивица 

Дачић-СПС – ПУПС - ЈС“) 
9. Ненад Динуловић, дипломирани 

правник, члан 
(на предлог Одборничке групе „Ивица 

Дачић-СПС – ПУПС - ЈС“) 
Ивана Барбуловић, дипломирани 

правник, заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Ивица 

Дачић-СПС – ПУПС - ЈС“) 
      

II 
 

 Овим Решењем именују се 
секретар и заменик секретара Градске 
изборне комисије и то: 
 
 Слађана Каран, дипломирани 
правник, секретар; 
 Жарко Мариновић, дипломирани 
правник, заменик секретара. 
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III 

 

 Даном ступања на снагу овог 
Решења престаје да важи Решење о 
именовању председника, чланова и 
секретара Градске изборне комисије 
града Зајечара у сталном саставу и 
њихових заменика („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 47/2013, 56/2013 и 2/2014).   
 

IV 
 

 Решење доставити именованима и 
објавити у „Службеном листу града 
Зајечара“.  
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року 
од 24 часа од доношења решења.  
 

 I бр. 02-29 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 

 На основу чл. 18.  став 1. и чл. 22. 
став 10. Закона о јавнoj својини („Сл. 
гласник РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14), чл. 
19. Одлуке о надлежностима у поступку 
прибављања и располагања стварима у 
јавној својини Града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 16/14) и чл. 39. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара" број 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина града Зајечара, на  
седници   одржаној 28.01.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о престанку права коришћења 

непокретности 
  

I 
 

 ПОНИШТАВА СЕ Решење 
Скупштине града Зајечара I бр. 02-283 од 
30.05.2014. године о давању на кориш-
ћење непокретности у јавној својини 
Града Зајечара ДОО „Бизнис инкубатор 
центру Зајечар“ Зајечар у Зајечару, на 
неодређено време, без накнаде и овом 
кориснику престаје право коришћења 

непокретности - објекта бр. 2 и бр. 17 на 
кп. бр. 5877/1 КО Зајечар у оквиру 
комплекса бивше “Тимочанке” у ул. Него-
тински пут бб у Зајечару, са земљиштем 
за редовну употребу ових објеката.  
 

II 
 

 ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Градоначелник 
Града Зајечара да у року од 30 дана од 
дана коначности овог Решења закључи са 
ДОО „Бизнис инкубатор центар Зајечар“ у 
Зајечару Уговор о раскиду Уговора о 
давању непокретности на коришћење II 
број 06 бр. 463-15 од 01.07.2014 године, 
којим ће се регулисати међусобна права и 
обавезе у вези престанка права коришће-
ња непокретности из тач. I овог Решења. 

 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 

I бр. 02-19 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
     

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 50. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“ бр. 
119/12) 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  28.01.2016.  године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 
пословања Јавног комуналног 

предузећа "Водовод" Зајечар за  2016. 
годину 

 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
"Водовод" Зајечар за 2016. годину, који је 
усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ 
Зајечар, на седници одржаној 18. 12. 2015. 
године. 
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II 

 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-20 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 17. став 1. а у 
вези са чланом 17. став 2. тачка 1. и 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 
РС“, бр. 119/2012, 116/2013-аутентично 
тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист Града Зајечара“,бр.1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара на седници одржаној 28.01.2016. 
године, донела је 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ХИГИЈЕНА 
ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 

 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Зоран Димчић 
са места председника Надзорног одбора 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар. 
 РАЗРЕШАВА СЕ Владан Транда-
филовић са места члана Надзорног 
одбора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар. 
 
 Именовани су дужни да врше своју 
дужност до именовања новог председника 
и члана  Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 17. став 1. Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат 
председнику и члановима надзорног 
одбора престаје истеком периода на који 
су именовани, оставком или разрешењем.  
 Чланом 17. став 2. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима прописано је да се 
председник и чланови надзорног одбора 
разрешавају пре истека периода на који 
су именовани, уколико надзорни одбор не 
достави оснивачу на сагласност годишњи 
програм пословања, а тачком 3. овог 
става овог члана истог закона прописано 
је да уколико пропусте да предузму 
неопходне мере пред надлежним 
органима у случају постојања сумње да 
одговорно лице јавног предузећа делује 
на штету јавног предузећа кршењем 
директорских дужности, несавесним 
понашањем и на други начин. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Зоран Димчић и Владан Трандафи-
ловић именовани су за председника и 
члана Надзорног одбора Јавно комунал-
ног предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар, 
Решењем Скупштине Града Зајечара I 
број:02-437 од 18.12.2013. године. 
 Надзорни одбор ЈКП „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар није у Законом 
предвиђеном року доставио оснивачу на 
сагласност годишњи програм пословања, 
а што је обавеза прописана чланом 50. 
став 2. Закона о јавним предузећима  
 Увидом у допис Министарства 
унутрашњих послова, Полицијска управа 
Зајечар, Одељење криминалистичке 
полиције 03/35/1 КУ 1966/15 од 06. 01. 
2016. године утврђено је да је против 
Зорана Димчића и Владана Трандафи-
ловића поднета кривична пријава 
Основном јавном тужилаштву у Зајечару у 
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редовном поступку због основане сумње 
да су као чланови Надзорног одбора ЈКП 
„Хигијена Зајечар“ извршили кривично 
дело злоупотреба монополистичког 
положаја из члана 232. у вези члана 33. 
Кривичног законика. Такође је утврђено 
да је и против Горана Ђорђевића 
директора ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар 
поднета кривична пријава због основане 
сумње да је извршио кривична дела 
злоупотреба монополистичког положаја из 
члана 232. у вези члана 34. Кривичног 
законика и злоупотреба службеног 
положаја из члана 359. став 1. Кривичног 
законика. Из свега наведеног утврђено је 
да је Надзорни одбор овог Јавног 
предузећа пропустио да предузме 
неопходне мере пред надлежним 
органима због постојања сумње да 
одговорно лице-директор делује на штету 
овог Јавног предузећа. 
 
 С обзиром на све напред наведено 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованим, 
Јавно комуналном предузећу „Хигијена 
Зајечар“ у Зајечару и архиви. 
 
 
 I број: 02-30 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 На основу члана 12. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, 
бр.119/2012,  116/2013-аутентично тума-
чење и 44/2014-др.закон), члана 32. став 
1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист Града Зајечара“,бр.1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној дана 
28.01.2016. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА 

ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 
 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ у Надзорни одбор 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ 
 
- За председника: Биљана Анакијев, 

представник оснивача. 
- За члана: Др Петар Николић, 

представник оснивача. 
 

II 
 

 Oво Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 12. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је, између 
осталог, да председника и чланове 
Надзорног одбора предузећа  чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе, 
именује орган одређен статутом јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом.  
 Биљана Анакијев рођена је 15. 02. 
1972. године у Зајечару. Дипломирала је 
на Факултету за менаџмент и стекала 
звање дипломирани економиста. У 
периоду од фебруара 2002. до јула 2013. 
године радила је као пословођа у Нафтној 
индустрији Србије. Од јула 2014. до јула 
2015. године радила је као шеф 
рачуноводства у Србија шуме „Тимочке 
шуме“ Бољевац. Познаје рад на рачунару 
и говори енглески језик.  
 На основу Уверења Привредног 
суда у Зајечару, бр. Пк.сл.24/16 од 
26.01.2016. године и Уверења Министар-
ства унутрашњих послова, Полицијска 
управа у Зајечару, бр. 235-1/914/16 од 
26.01.2016. године утврђено је да 
предложени кандидат није осуђиван на 
условну или безусловну казну за 
привредне преступе и није му изречена 
правноснажна судска мера забране обав-
љања делатности по Закону о привред-
ним преступима као и да није осуђиван за 
кривично дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности. 
 Др Петар Николић рођен је 
07.08.1949. године у Зајечару. Основну 
школу и Гимназију завршио је у Зајечару. 
Дипломирао је на Медицинском 
факултету у Нишу 1976. године и стекао 
звање доктор медицине. Специјализацију 
физикалне медицине завршио је на 
Медицинском факултету у Београду 1983. 
године. Радио је као лекар специјалиста 
физикалне медицине са медицинском 
рехабилитацијом све време у Специјалној 
болници за рехабилитацију „Гамзиград“ у 
Гамзиградској бањи, и то почев од 1979. 

године, где je почев од 2013. године до 
краја 2015. године био на месту директора 
ове специјалне болнице. Ожењен је и 
отац три детета. Од 01.01.2016. године је 
у пензији. 
 На основу Уверења Основног суда 
у Зајечару, КУ-84/2016 од 21.01.2016. 
године, Уверења Привредног суда у 
Зајечару, бр. Пк.сл.17/16 од 21.01.2016. 
године и обавештења Министарства 
унутрашњих послова, Полицијска управа 
у Зајечару, бр. 235-1/346/16 од 22.01.2016. 
године утврђено је да се за предложеног 
кандида не води поступак из надлежности 
Основног суда и да му није изречена  
правноснажна судска мера забране 
обављања делатности, позива и дужности 
по Закону о привредним преступима као и 
да није осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити именованима, 
Јавно комуналном предузећу „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар и архиви. 
 
 I број: 02-31 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
1., 5. и 6. Закона о jaвним предузећима 
(„Сл.гласник РС“,бр. 119/2012, 116/2013-
аутентично тумачење и 44/14-др.закон) и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр.1/08,20/09,21/11,56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 28.01.2016. године, донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

“ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 
 
 

 ГОРАН ЂОРЂЕВИЋ, дипломира-
ни економиста, из Зајечара, РАЗРЕША-
ВА СЕ са места директора Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Горан Ђорђевић из Зајечара 
именован је за директора Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар  Решењем Скупштине Града 
Зајечара I број:02-12 од 13.01.2015. 
године  
 Чланом 39. став 1. тачка 1., 5.  и 6. 
Закона о јавним предузећима прописано 
је да орган надлежан за именовање 
директора јавног предузећа може 
разрешити директора пре истека периода 
на који је именован:  уколико не спроведе 
годишњи програм пословања; уколико се 
утврди да делује на штету јавног 
предузећа кршењем директорских 
дужности, несавесним понашањем или на 
други начин и уколико се утврди да је због 
нестручног, несавесног обављања 
дужности и поступања супротног пажњи 
доброг привредника и озбиљних пропуста 
у доношењу и извршавању одлука и 
организовању послова у јавном 
предузећу, дошло до одступања од 
остваривања основног циља пословања 
јавног предузећа, односно од плана 
пословања јавног предузећа.  
 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом, 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, именује и разрешава 
школске одборе, у складу са законом. 

 Увидом у допис Министарства 
унутрашњих послова, Полицијска управа 
Зајечар, Одељење криминалистичке по-
лиције 03/35/1 КУ 1966/15 од 06. 01. 2016. 
године утврђено је да је против Горана 
Ђорђевића поднета кривична пријава 
Основном јавном тужилаштву у Зајечару у 
редовном поступку због основане сумње  
да је извршио кривична дела злоупотреба 
монополистичког положаја из члана 232. у 
вези члана 34. Кривичног законика и 
злоупотреба службеног положаја из члана 
359. став 1. Кривичног законика. Из свега 
наведеног, утврђено је да Горан Ђорђевић  
несавесним понашањем и на други начин, 
у другим случајевим прописаним Законом 
о јавним предузећима обављањем 
дужности директора делује на штету овог 
Јавног предузећа.  
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема овог Решења. 
  
 Решење доставити: именованом, 
Јавном комуналном предузећу “Хигијена 
Зајечар” Зајечар и архиви. 
 
 I број: 02-32 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   
 
 На основу члана 42. Закона о 
јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 
бр.119/2012, 116/13-аутентично тумачење 
и 44/14-др.закон), члана 32. став 1. тачка 
9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 
бр.129/2007) и члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11,56/13 и 
22/14), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној 28.01.2016. године 
доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ 

ЗАЈЕЧАР 
 
I 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ  Бојан Трандафило-
вић дипломирани економиста, за 
вршиоца дужности директора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар, на мандатни период од шест 
месеци. 
 

II 
 

 У нарочито оправданим 
случајевима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, мандатни период 
вршиоца дужности директора из става I 
диспозитива овог Решења, може се 
продужити на још један период од шест 
месеци. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 42. Закона о јавним 
предузећима прописано је да орган 
надлежан за именовање директора јавног 
предузећа из члана 21. овог закона 
именује вршиоца дужности директора. 
Истим чланом прописано је да вршилац 
дужности директора може бити именован 
на период који није дужи од шест месеци, 
као и да у нарочито оправданим 
случајевима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, орган надлежан за 
именовање директора јавног предузећа 
може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један 
период од шест месеци као и да вршилац 
дужности има сва права, обавезе и 
овлашћења директора. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 

одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом, а чланом 66. став 3. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог 
закона који се односи на Скупштину 
општине примењује и на градску 
Скупштину. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Бојан Трандафиловић рођен је 03. 
02. 1964. године у Зајечару. По занимању 
је дипломирани економиста. Дипломирао 
је на Економском факултету у Нишу 1989. 
године и стекао звање дипломираног 
економисте. Од 1990. до 1994. године 
радио је у ДП „Порцелан“ Зајечар на 
месту шефа спољне трговине. У ПД 
„Тиблобет“ Салаш од 1994. до 1995. 
године радио је као комерцијални 
директор. На место финансијског 
руководиоца био је у периоду од 1998. до 
2014. године у ЈКП „Краљевица“ Зајечар и 
у ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар од 2014. 
до средине 2015. године. Ожењен је и 
отац једног детета. 
 На основу Уверења Привредног 
суда у Зајечару, бр. Пк.сл.19/16 од 
21.01.2016. године, Уверења 
Министарства унутрашњих послова, 
Полицијска управа у Зајечару, бр. 235-
1/175/16 од 14.01.2016. године утврђено је 
да предложени кандидат није осуђиван на 
условну или безусловну казну за 
привредне преступе и није му изречена 
правноснажна судска мера забране 
обављања делатности по Закону о 
привредним преступима као и да није 
осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности. 
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 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће Града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о именовању вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар и 
предлаже Скупштини Града Зајечара да 
исти размотри и усвоји. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема истог. 
  

Решење доставити именованом, 
Јавном комуналном предузећу „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар и архиви Градске управе 
Града Зајечара. 
 
 
 I број: 02-33 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 34. став 2. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09) и  
члана 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 28.01.2016. године, донела је 
 

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

ЗАЈЕЧАРУ 
 

 Владан Церовић, дипломирани 
позоришни и радио продуцент, разрешава 
се функције вршиоца дужности управника 
Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару, због истека 
мандата. 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Одредбом члана 37. Закона о 
култури прописано је да оснивач може 
именовати вршиоца дужности директора 
установе, без претходно спроведеног 
јавног конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, 
односно када јавни конкурс за директора 
није успео, као и да вршилац дужности 
директора може обављати ту функцију 
најдуже једну годину.  
 Одредбом члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара прописано је 
да Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Скупштина града Зајечара је, 
Решењем I бр. 02-499  од 11.12.2014. 
године, именовала Владана Церовића, 
дипломираног позоришног и радио проду-
цента, за в.д. управника Позоришта Тимо-
чке крајине ''Зоран Радмиловић'' у Зајеча-
ру, на мандатни период до годину дана.  
 С обзиром да је именованом 
истекао мандат вршиоца дужности 
Управника, Градско веће града Зајечара је 
утврдило предлог Решења о разрешењу 
са функције вршиоца дужности управника 
Позоришта Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару, те предлаже 
Скупштини града Зајечара да исто усвоји 
као у предлогу. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
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  Решење доставити: именованом, 
Позоришту Тимочке крајине ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
 
I број: 02-34 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 37. Закона о 
култури ("Сл. гласник РС", 72/09) и члана 
39. тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 28.01.2016. 
године, донела је 
 

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

ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 Давор Марушић, дипломирани 
журналист, ИМЕНУЈЕ СЕ за вршиоца 
дужности управника Позоришта Тимочке 
Kрајине "Зоран  Радмиловић" у Зајечару. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 37. Закона о култури, 
одређено је да оснивач може именовати 
вршиоца дужности директора установе, 
без претходно спроведеног јавног 
конкурса, у случају када директору 
престане дужност пре истека мандата, 
односно кад јавни конкурс за директора 
није успео. Вршилац дужности може ту 
функцију обављати најдуже једну годину. 
 Чланом 39. тачка 10. Статута града 
Зајечара прописано је да директоре 
установа именује и разрешава оснивач. 
 С обзиром да је Скупштина града 
разрешила досадашњег управника због 
истека мандата, за вршиоца дужности 

управника Позоришта Тимочке Kрајине 
"Зоран  Радмиловић" у Зајечару, предло-
жен је Давор Марушић, дипломирани 
журналист, из Зајечара. 
 Давор Марушић је рођен 1960. 
године у Сарајеву. Завршио је гимназију. 
Дипломирао је на Факултету политичких 
наука у Сарајеву, одсек журналистика, и 
стекао стручни назив  дипломирани 
журналист. Радио је као новинар Радио-
телевизије Сарајево, Радио-телевизије 
Србије и Радио-телевизије Зајечар. Од 
2012. године ради у Позоришту Тимочке 
Kрајине "Зоран  Радмиловић" у Зајечару, 
на пословима сарадника за пропаганду, 
архивиста-документариста. 
 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о именовању вршиоца 
дужности управника Позоришта Тимочке 
крајине "Зоран Радмиловић'' у Зајечару и 
предлаже Скупштини града Зајечара да 
донесе решење као у диспозитиву.  
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште.  
  Решење доставити именованом, 
Позоришту Тимочке Kрајине "Зоран  
Радмиловић" у Зајечару и архиви 
Скупштине града Зајечара. 
 
I бр. 02-35 
У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 35. Закона о 
jaвним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење 
и 44/14-др.закон) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“, бр.1/08,20/09,21/11,56/13 
и 22/14), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 28.01.2016. године, 
донела је 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ “ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Миодраг 
Милутиновић, дипл.маш.инжењер из 
Зајечара сa  функције вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” 
Зајечар, због истека мандата. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 35.  Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат 
директора  престаје истеком периода на 
које је именован, оставком и 
разрешењем. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом, 
именује и разрешава директоре јавних 
предузећа, установа, организација и 
служби, чији је оснивач и даје сагласност 
на њихове статуте, именује и разрешава 
школске одборе, у складу са законом. 
 Миодраг Милутиновић из Зајечара 
именован је за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
Градско саобраћајно предузеће “Зајечар” 
Зајечар  Решењем Скупштине Града Заје-
чар, I број:02-165 од 11.09.2013. године и  
Решењем Скупштине Града Зајечара, I 
број:02-409 од 26.09.2014.године. 
 С обзиром да је Миодрагу 
Милутиновићу истекао мандат вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће 
“Зајечар” Зајечар, Градско веће Града 
Зајечара је утврдило предлог Решења о 
разрешењу вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа Градско 
саобраћајно предузеће “Зајечар” Зајечар 
и предлаже Скупштини Града Зајечара да 
исти размотри и усвоји.  
 
 
 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Јавном комуналном предузећу Градско 
саобраћајно предузеће “Зајечар” Зајечар 
и архиви. 
 
 I број: 02-23 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 42. став 1. тачка 
1. Закона о јавним предузећима 
(„Сл.гласник РС“бр.119/2012, 116/13-
аутентично тумачење и 44/14-др.закон), 
члана 32. став 1. тачка 9. а у вези са 
чланом 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/2007) 
и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
Града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“,бр.1/08,20/09,21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној 28.01.2016. године 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 

 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Бобан Марковић, 
дипломирани економиста, за вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће 
„Зајечар“ Зајечар, на мандатни период од 
шест месеци. 
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II 
 

 У нарочито оправданим случаје-
вима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, мандатни период 
вршиоца дужности директора из става I 
диспозитива овог Решења, може се 
продужити на још један период од шест 
месеци. 
 

III 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 42. став 1. тачка 1. Закона 
о јавним предузећима, прописано је, 
између осталог да орган надлежан за 
именовање директора јавног предузећа из 
члана 21. овог закона именује вршиоца 
дужности директора и уколико директору 
престане мандат због истека периода на 
који је именован. Истим чланом у ставу 3. 
овог Закона, прописано је да вршилац 
дужности директора може бити именован 
на период који није дужи од шест месеци, 
као и да у нарочито оправданим 
случајевима, а ради спречавања настанка 
материјалне штете, орган надлежан за 
именовање директора јавног предузећа 
може донети одлуку о именовању 
вршиоца дужности директора на још један 
период од шест месеци, а ставом 4. овог 
члана истог Закона, прописано је да 
вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења директора. 
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом, а чланом 66. став 3. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на Скупштине 
општине примењује и на градску 
Скупштину. 
 
 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте,именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Бобан Марковић рођен је 04. 12. 
1968. године у Књажевцу. Средњу 
економску школу завршио је у Мајданпеку. 
Дипломирао је на Факултету за трговину и 
банкартсво у Београду 1998. године и 
стекао звање дипломирани економиста - 
банкартство. Од 1995. до 1996. године 
радио је у Служби за платни промет, 
филијала Зајечар  а од 1996. до 1998. 
године у Управи прихода као котролор. У 
периоду од 2002. до 2005. године био је 
комерцијални директор у ДП “КТК-Кожа“. 
У периоду од 2006. до 2007. године радио 
је у ФТО – Београд као директор 
регионалног центра за Борски и 
Зајечарски округ. На место инспектора 
пореске полиције био је у периоду од 
2010. до 2011. год у Министарству 
финансија – Београд. Као агент продаје 
радио је у Ефект здравље Копар од 2008. 
до 2010. године и у Vallax Tobacco Beograd 
од 2013. до 2015. године. Ожењен је и 
отац једног детета. 
 На основу Уверења Привредног 
суда у Зајечару, бр. Пк.сл.16/16 од 
20.01.2016. године и Уверења 
Министарства унутрашњих послова, 
Полицијска управа у Зајечару, бр. 235-
1/290/16 од 20.01.2016. године утврђено је 
да предложени кандидат није осуђиван на 
условну или безусловну казну за 
привредне преступе и није му изречена 
правноснажна судска мера забране 
обављања делатности по Закону о 
привредним преступима као и да није 
осуђиван за кривично дело против 
привреде, правног саобраћаја и службене 
дужности. 
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 Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће Града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о именовању вршиоца 
дужности директора Јавног комуналног 
предузећа Градско саобраћајно предузеће 
„Зајечар“ Зајечар и предлаже Скупштини 
Града Зајечара да исти размотри и усвоји. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема истог. 
  
 Решење доставити именованом, 
Јавном комуналном предузећу Градско 
саобраћајно предузеће „Зајечар“ Зајечар 
и архиви Градске управе Града Зајечара. 
 
 I број: 02-24 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
9. а у вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 
39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) и 
члана 16. став 2. Одлуке о оснивању 
„Спортско пословног центра Тимок“ ДОО 
Зајечар, Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 28.01.2016. године, 
донела  је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
„СПОРТСКО ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА 

ТИМОК“ ДОО ЗАЈЕЧАР   
 

 Оливеру Станојевићу, ПРЕСТАЈЕ 
МАНДАТ председника Надзорног одбора 
„Спортско пословног центра Тимок“ ДОО 
Зајечар, због подношења оставке. 
 

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

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи, прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом, а чланом 66. став 3. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину. 
 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 
 Чланом 16. став 2. Одлуке о 
оснивању „Спортско пословног центра 
Тимок“ ДОО Зајечар, прописано је да 
органе СПЦ Тимок именује и разрешава 
оснивач на мандатни период од четири 
године.  
 
 Оливер Станојевић именован је за 
председника Надзорног одбора „Спортско 
пословног центра Тимок“ ДОО Зајечар, 
Одлуком Скупштине града Зајечара, I 
број: 011-47 од 12.10.2013. године, а 
писану оставку је поднео 08.01.2016. 
године.   
 Скупштина града Зајечара је на 
својој 102. седници одржаној дана 
28.01.2016. године констатовала оставку 
Оливера Станојевића, на место 
председника Надзорног одбора „Спортско 
пословног центра Тимок“ ДОО Зајечар. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 



28. ЈАНУАР 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 3  СТРАНА 69 

 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
„Спортско пословном центру Тимок“ ДОО 
Зајечар и архиви. 
 
 
 I број: 02-21 
 У Зајечару, 28.01.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
10. Статута Града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14) и члана 16. став 2. Одлуке о 
оснивању "Спортско пословног центра 
Тимок" ДОО Зајечар („ Сл. лист града 
Зајечара“,бр. 38/2013 и 30/14), Скупштина 
Града Зајечара на седници одржаној 
28.01.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ПРЕДСЕДНИКА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 
СПОРТСКО-ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА 

„ТИМОК“ ДОО У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

  Срђан Недељковић, као 
представник оснивача, именује се за 
председника Надзорног  одбора Спортско-
пословног центра „Тимок“ ДОО у Зајечару.   
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Чланом 16. став 2. Одлуке о 
оснивању "Спортско пословног центра 
Тимок" ДОО Зајечар прописано је да 
органе СПЦ Тимок именује и разрешава 
Оснивач, на мандатни период од четири 
године.  
 Одлуком о оснивању Спортско-
пословног центра „Тимок“ ДОО у Зајечару 
од Iбр.011-47 од 12.10.2013.године, 
Оливер Станојевић именован је за 
председника Надзорног одбора Спортско-
пословног центра „Тимок“ у Зајечару. 
 Оливер Станојевић поднео је 
писану оставку на место председника 
Надзорног одбора Спортско-пословног 
центра „Тимок“ у Зајечару, дана 
08.01.2016. године, па се на место 
председника Надзорног одбора од стране 
оснивача именује дипл.инжењер пољо-
привреде за ратарство,  Срђан Недељ-
ковић из Трнавца, који је председник 
Фонда за развој пољопривреде, председ-
ник Месне заједнице Трнавац, предавач 
на семинарима и саветовањима. Радио је 
у Институту за пољопривредна истражи-
вања, затим у Тимок-Комерцу као заменик 
директора од 2004-2005, а од 2005-2008 
год. као директор. Сада се бави пољо-
привредном производњом на свом имању. 
 Имајући у виду напред наведенео, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду, у року 
од 30 дана од дана пријема овог решења.  
 
 Решење доставити именованом, 
Спортско-пословном центру „Тимок“ ДОО 
у Зајечару   и архиви. 
 
 I бр. 02-22 
 У Зајечару, 28.01.2016.године.  
 
 

         СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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