
На основу члана 33 став 1., и
члана 36. Закона о јавном дугу (“Сл.
гласник РС”, број 61/2005, 107/2009,
78/2011 и 68/2015), а у складу са чл. 32.
став 1. тачка 15) Закона о локалној
самоуправи (“Сл.гласник РС”, број 129/07
и 83/2014-др.закон),  члана 39. Став 1.
тачка 16. Статута града Зајечара
(„Сл.лист града Зајечара“ број 1/08, 3/08-
испр., 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), по
претходно прибављеном Мишљењу
Министарства финансија број: 401-
79/2016-001 од 22.01.2016. године,
Скупштина града Зајечара на седници
одржаној дана 03.02.2016. године доноси

ОДЛУКУ
О ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ

 ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

Град Зајечар, задужује се
дугорочно за финансирање капиталних
инвестиционих расхода у износу од
107.012.000,00 динара.

Члан 2.

Средства из члана 1. ове Одлуке о
јавном задужењу града Зајечара корис-
тиће се за:

1. Радове на завршетку
реконструкције старог гробља, у
износу од 13.281.980,00 динара;

2. Реконструкцију Сокобањске улице,
у износу од 17.561.670,00 динара;

3. Реконструкцију улице Никола
Пашић, у износу од 49.280.547,00
динара;

4. Реконструкцију улице Цара
Душана, у износу од 22.435.610,00
динара;

5. Реконструкцију Которске улице, у
озносу од 4.452.193,00 динара.

Члан 3.

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

Члан 4.

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

I број 400-14/2016
У Зајечару, 03.02.2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.

На основу члана 344. Закона о
облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“
бр. 29/78, 39/85,45/89-одлука УСЈ 57/89,
„Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“
бр. 1/2003-Уставна повеља) и члана 39.
став 1. тачка 7. Статута града Зајечара
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09,
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града
Зајечара на седници одржаној 03.02.2016.
године, донела је
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О Д Л У К У
о регулисању међусобних потраживања

између Града Зајечара и Јавног
комунално-стамбеног предузећа

„ЗАЈЕЧАР“

Члан 1.

Овом Одлуком Град Зајечар
отпушта дуг Јавном комунално-стамбеном
предузећу „ЗАЈЕЧАР“ за испоручени
мазут за грејну сезону 2015./2016. године
у износу од 22.112.748,80 динара.

Члан 2.

За износ отпуштеног дуга биће
умањено потраживање Јавног комунално-
стамбеног предузећа „ЗАЈЕЧАР“ према
корисницима буџета Града Зајечара на
име накнаде за испоручену топлотну
енергију.

Посебним споразумом између
Јавног комунално-стамбеног предузећа
„ЗАЈЕЧАР“, Града Зајечара и корисника
који се финансирају из буџета Града
Зајечара биће регулисано отпуштање дуга
из члана 1. oве Одлуке.

Члан 3.

О реализацији ове Oдлуке стараће
се Одељење за финансије Градске
управе Града Зајечара.

Члан 4.

Овом Одлуком ставља се ван
снаге Одлука о регулисању међусобних
потраживања између Града Зајечара и
Јавног комунално-стамбеног предузећа
„ЗАЈЕЧАР“ („Службени лист Града
Зајечара“,бр. 1/2016).

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у „Службеном
листу Града Зајечара“.

I број: 011-31/2016
У Зајечару, 03.02.2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.

На основу члана 7.  Закона о
финансирању локалне самоуправе (“Сл.
гласник РС”, бр.62/06 и  47/11) члана 32.
тачка 13. у вези члана  66. став 3. Закона
о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”,
бр.129/07) и члана 39. став 1. тачка 14.
Статута Града Зајечара (“Сл.лист Града
Зајечара”, бр.1/08,3/08,20/09,21/11,56/13 и
22/14), Скупштина Града Зајечара, на
седници одржаној дана 03.02.2016.
године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о

висини накнаде за извршене услуге
Градске управе Зајечар

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се измене
и допуне Одлуке о накнадама за услуге
које извршава Градска управа Зајечар по
захтевима грађана и правних лица у
управним стварима, као и за друге списе
и радње приликом обављања послова из
изворне надлежности локалне
самоуправе и законом поверених послова
( у даљем тексту накнада).
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Члан 2.

У Одлуци о висини накнаде за
извршене услуге Градске управе Зајечар
(“Сл.лист града Зајечара”, бр.6/2012) , у
члану 8. став 1. НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗАЈЕЧАР тачка
1.ОБЛАСТ ОПШТИХ ПОСЛОВА, после
подтачке 7. додају се подтачке 8. и 9. које
гласе:

“8. Накнада за издавање уверења
(потврда), о чињеницама о којима се не
води службена евиденција

За увиђај
а) правна лица

- у граду и приградским насељима
2.000

- у селима на територији града
3.000

б) грађани
- у граду и приградским насељима

1.200
- у селима на територији града

2.200 “

“9. Накнада за  издавање обаве-
штења и других сличних аката
а) правна лица 1.200
б) грађани 600”

Члан 3.

У члану 8. став 1. тачка 6., ОБЛАСТ
УРБАНИЗМА, подтачка 1., износ у
динарима “500” замењује се износом
“600“, а износ “250”, износом “300”

Подтачка 2.,мења се и гласи:

“Накнада за обраду локацијских услова-
објекти до 150м2: 1.800”

“Накнада за обраду локацијских услова-
објекти до 300м2: 2.500”

“Накнада за обраду локацијских услова-
објекти до 500м2: 3.500”

“Накнада за обраду локацијских услова-
објекти до 1000м2: 7.000”

“Накнада за обраду локацијских услова-
објекти преко 1000м2: 13.000”

“Накнада за обраду локацијских услова за
линијске инфраструктурне објекте дужине
до 1000 метара: 15.000”

“Накнада за обраду локацијских услова за
линијске инфраструктурне објекте дужине
преко 1000 метара: 40.000”

“Накнада за обраду локацијских услова за
изградњу објеката за производњу енергије
из обновљивих извора: 50.000”

После подтачке 2. додаје се подтачка 2а.
која гласи

“Накнада за измену локацијских услова”
а) правна лица 1.200
б) грађани 600”

Подтачка 3.мења се и гласи

“Накнада за потврђивање урбанистичког
пројекта
а) правна лица 2.400
б) грађане 1.440”

Подтачка 4. мења се и гласи

“Накнада за потврђивање пројекта
парцелације и препарцелације
а) правна лица 2.400
б) грађани 1.200”

 У подтачки 5., износ у динарима “1.000”
замењује се износом  “1.200“
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Члан 4.

 У  члану 8. став 1. тачка 7.,
ОБЛАСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА, подтачка 1.
мења се и гласи;

“Накнада за обраду решења о издавању
грађевинске дозволе за изградњу
(реконструкцију објеката):
а) правна лица 2.400
б) грађани 1.200”

После подтачке 1. додају се подтачке 1а.,
1б. и 1в. које гласе

“1а) Накнада за пријаву радова:
- правна лица 1.200
- грађани 600”

“1б) Накнада за обраду решења о
привременој грађевинској дозволи:
- правна лица 1.200
- грађани 600”

“1в) Накнада за обраду решења о измени
решења о грађевинској дозволи у току
градње
а) правна лица 1.200
б) грађани 600”

У подтачки 2. износ у динарима “3.000”
замењује се износом  “3.600“, а износ
”1.500”, износом  “1.800”.

 Брише се подтачка 3.

 Подтачке 4. и 5. мењају се и гласе:
“4. Накнада за обраду решења о
одобрењу извођења радова за:

а) изградњу помоћног и економског
објекта
- правна лица 2.000
- грађани 1.200”

б) реконструкцију, адаптацију, санацију,
промену намене без извођења радова и
промену намене уз извођење радова
- правна лица 2.000
- грађани  1.200”

ц) инвестиционо одржавање објекта за
уклањање препрека за инвалидна лица и
сл.
- правна лица 1.200
- грађани 600”

5. Накнада за изјаву (потврду) о
завршетку израде темеља и завршетка
објекта у конструктивном смислу   1.200”

После подтачке 5., додају се подтачке  6.,
7. и 8. које гласе:

“6. Накнада за обраду решења за
изградњу посебне врсте објекта за које се
не издаје грађевинска дозвола
а) правна лица 2.000
б) грађани 1.200”

7. Накнада за обраду решења о
уклањању-реконструкцији објекта
а) правна лица 1.200
б) грађани 600”

8. Накнада за обраду осталих решења из
области грађевинарства
а) правна лица 1.200
б) грађани 600”

Члан 5.

У  члану 8. став 1. тачка 8.,
ОБЛАСТ ИМОВИНСКО – ПРАВНИХ
ПОСЛОВА,  у подтачки 1., износ у динари-
ма “1.500”, замењује се износом  “1.800”.

У подтачки 2., износ у динарима
“1.500”, замењује се износом  “1.800”.

У подтачки 3., износ у динарима
“1.200”, замењује се износом  “1.440”.

У подтачки 4., износ у динарима
“200”, замењује се износом  “240”.

Члан 6.

У  члану 8. став 1. тачка 9.,
ОБЛАСТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
у подтачки 1., износ у динарима “1.200”,
замењује се износом  “1.440”.
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У подтачки 2., износ у динарима
“1.500”, замењује се износом  “1.800”.

У подтачки 3., износ у динарима
“3.000”, замењује се износом  “3.600”.

У подтачки 4., износ у динарима
“1.200”, замењује се износом  “1.440”.

У подтачки 5., износ у динарима
“2.500”, замењује се износом  “3.000”.

У подтачки 6., износ у динарима
“1.200”, замењује се износом  “1.440”.

У подтачки 7., износ у динарима
“2.500”, замењује се износом  “3.000”.

У подтачки 8., износ у динарима
“1.200”, замењује се износом  “1.440”.

У подтачки 9., износ у динарима
“1.500”, замењује се износом  “1.800”.

У подтачки 10., износ у динарима
“3.000”, замењује се износом  “3.600”.

У подтачки 11., износ у динарима
“1.200”, замењује се износом  “1.440”.

У подтачки 12., износ у динарима
“1.200”, замењује се износом  “1.440”.

У подтачки 13., износ у динарима
“3.000”, замењује се износом  “3.600”.

У подтачки 14., износ у динарима
“1.500”, замењује се износом  “1.800”.

У подтачки 15., износ у динарима
“1.500”, замењује се износом  “1.800”, а
износ “700”, замењује се износом  “840”

Члан 7.

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

I бр. 011-30/2016
У Зајечару, 03.02.2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.

На основу члана 46. став 1.
Статута града Зајечара („Сл. лист града
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и
22/14) и члана 47. а у вези са чланом 48.
став 4.  Пословника Скупштине града
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр.
1/08, 13/09 и 9/11), Скупштина града
Зајечара на седници одржаној 03.02.2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА
КОМИСИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ

КОРУПЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА

I

ИМЕНУЈЕ СЕ Љубиша Петковић,
за председника Комисије за борбу против
корупције на територији града Зајечара.

II

У свему осталом Решење о
образовању Комисије за борбу против
корупције на територији града Зајечара
(„Сл лист града Зајечара“, бр. 29/2014 и
2/2015), остаје непромењено.

III

Ово Решење се објављује у
"Службеном листу града Зајечара" и
доставља се именованом, Градској
управи града Зајечара и архиви.

I број: 02-37/2016
У Зајечару, 03.02.2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.
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На основу члана 50. став 3. Закона
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“ бр.
119/12, 116/13-аутентично тумачење и
44/14-др.закон) и члана 39. став 1. тачка
9. Статута Града Зајечара ("Сл. лист
Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09,
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града
Зајечара, на седници одржаној 03.02.2016.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на План и

програм пословања ЈКСП "Зајечар"
Зајечар за 2016. годину

I

Даје се сагласност на План и
програм пословања Јавног комунално
стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за

2016. годину, који је усвојио Надзорни
одбор овог Јавног комунално стамбеног
предузећа, на седници одржаној 14.01.
2016. године.

II

Решење објавити у "Службеном
листу Града Зајечара".

I број: 02-36/2016
У Зајечару, 03.02.2016. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков, с.р.
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