
 
 На основу члана 104. став 1. 
Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 
93/2012 и 84/2015), члана 19. став 1. 
Закона о финансирању локалне само-
управе ("Сл. гласник РС", број 62/06,  
47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 
125/14 - склађени дин.изн.., 95/2015 - 
усклађени дин.изн., 83/2016 и 91/2016 - 
усклађени дин. изн.),  члана 20. став 1. 
тачка 23. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/14 - др. 
закон) и члана 14. став 1. тачка 25. и 
члана 39. став 1. тачка 31. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 
1/08, 3/08 - испр., 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 
и 8/16), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 29.12.2016. године,  
донeла је  
 
 

О Д Л У К У  
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ 

ВИСИНЕ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ 
 

Члан  1. 
 

 У члану 9. Одлуке о утврђивању 
висине боравишне таксе („Сл.лист града 
Зајечара“, бр.7/11 и 15/14) - у даљем 
тексту: Одлука, после става 1. додаје се 
нови став  2., који гласи: 
 
 “ Уплату извршити на одговарајући 
уплатни рачун јавних прихода број: 
840-714552843-83 - Боравишна такса, по 
моделу 97 са позивом на број 41-116.”  
  

Члан 2. 
 

  У члану 10. Одлуке, после става 1. 
додаје се нови став  2., који гласи: 
 “Средства из става 1. овог члана 
користе се у складу са Програмом кориш-
ћења средстава остварених наплатом 
боравишне таксе, који за сваку календар-
ску годину доноси Управни одбор Устано-

ве за културу и туризам “Цекит” у Зајеча-
ру, а на који сагласност даје Скупштина 
града Зајечара.” 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на правну снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 
I број: 011-104/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 2. став 3. тачка 1. 
и члана 4. став 1. Закона о комуналним 
делатностима ("Службени гласник РС" бр. 
88/11), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07 и 83/14 - др. закон) и члана 
39. Статута града Зајечара ("Службени 
лист града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 
29.12. 2016. године, донела је 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о допуни Одлуке о снабдевању  водом  
за  пиће на територији града Зајечара 

 
Члан 1. 

     
 У Одлуци о снабдевању водом за 
пиће на територији града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр. 34/16), у члану 
77., после става 1., додаје се став 2. који 
гласи: 
 “Управљачима сеоских водовода 
се, у смислу одредаба претходног става, 
сматрају субјекти који су сеоским водо-
водима управљали до дана ступања на 
снагу  ове Одлуке.” 
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Члан 2. 
  
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
I број 011-102/2016 
У Зајечару 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
                                                                     

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
5. a вези са чланом 66. став 1. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон) члана 5. 
став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС“ бр.15/16) и члана 
39. став. 1. тачка 9. Статута Града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“ 
бр. 1/08, 3/08, 20/09, 21/11 56/13, 22/14 и 
8/16), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној дана 29.12.2016. 
године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
"ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ" ЗАЈЕЧАР 

Члан 1. 
 
 У Одлуци о оснивању ЈКП „Заје-
чарпаркинг“ Зајечар („Сл. лист Града Заје-
чара“, бр. 27/16), у даљем тексту Одлука, 
у члану 14. после става 1. додаје се нови 
став 2. који гласи: „Осим наведене пре-
тежне делатности Јавно комунално преду-
зеће „Зајечарпаркинг“ обавља и другу 
делатност и то 42.11 - изградња путева и 
аутопутева и 71.1 – архитектонске и инже-
њерске делатности и техничко саветова-
ње“, 
 а досадашњи став 2. и став 3. 
постају став 3. и став 4. 
  

Члан 2. 
 

 У свему осталом Одлука остаје 
непромењена. 

Члан 3. 
 

  Oва Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
 
I бр. 011-103/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
   

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 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 31. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 29.12.2016. године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о изменама Решења о именовању 
председника, чланова и секретара 

Градске изборне комисије града 
Зајечара у сталном саставу и њихових 

заменика 
 
I 

 
 У Решењу о именовању 
председника, чланова и секретара 
Градске изборне комисије града Зајечара 
у сталном саставу и њихових заменика 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 3/2016 и 
21/2016), у даљем тексту: Решење, у 
тачки I став 1. део подтачке 1. мења се и 
гласи: 
 
„1. Славка Стојановић, дипломирани 
правник, председник 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“)“ 
 

II 
 

 У Решењу, у тачки I став 1. део 
подтачке 2. мења се и гласи: 
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„2. Слађана Богдановић, дипломирани 
правник, члан 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“)“ 
 

III 
 

 У Решењу, у тачки I став 1. део 
подтачке 4. мења се и гласи: 
„4. Властимир Станковић, дипломирани 
правник, члан 
(на предлог Одборничке групе „Српска 
напредна странка“)“ 
 

IV 
 

 У Решењу, у тачки I став 1. део 
подтачке 5. мења се и гласи: 
„Рајко Стевановић, комерцијалиста, 
заменик члана 
   (на предлог Одборничке групе „Заједно 
за Зајечар-Иван Јоковић“)“ 
 

V 
 

 У Решењу, у тачки I став 1. део 
подтачке 6. мења се и гласи: 
„Горан Станишић, економски техничар, 
заменик члана 
(на предлог Одборничке групе „Заједно за 
Зајечар-Иван Јоковић“)“ 
 

VI 
  
 У Решењу, у тачки II, став 1. 
подтачка 2. мења се и гласи: 
„Марко Ђуричић, дипломирани правник, 
заменик секретара.“ 

 
VII 

 
 У свему осталом, Решење остаје 
непромењено. 
 

VIII 
     
 Ово Решење доставити именова-
нима, Мири Андријашевић, дипломираном 
правнику, Александри Маџоски, профе-
сору оријенталне филологије, Жарку Ма-
риновићу, дипломираном правнику, Мило-
шу Јотовићу, правнику и Драгану Стојко-
вићу, економском техничару и објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“.  

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог решења 
допуштена је жалба Управном суду у 
Београду, у року од 24 часа од доношења 
решења.  
 
 I бр. 02-353/2016 
 У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
31. Статута града Зајечара („Сл лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16), а у вези са чланом 14. 
Закона о локалним изборима („Сл. 
гласник РС“, бр.  129/2007, 34/2010-одлука 
УС и 54/2011), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 29.12.2016. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ПРЕДСЕДНИКА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Слађани 
Богдановић, дипломираном правнику из 
Зајечара престао мандат председника 
Градске изборне комисије града Зајечара, 
због подношења оставке. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Слађана Богдановић, дипломирани 
правник из Зајечара именована је на 
предлог  одборничке групе „Српска 
напредна странка“ у Скупштини града 
Зајечара,  Решењем Скупштине града 
Зајечара, I број: 02-29 од 28.01.2016. 
године, за председника Градске изборне 
комисије града Зајечара. 
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 Чланом 14. став 1. Закона о 
локалним изборима, прописано је, између 
осталог, да изборну комисију у сталном 
саставу чине председник и најмање шест 
чланова које именује скупштина јединице 
локалне самоуправе, на предлог 
одборничких група у скупштини јединице 
локалне самоуправе, сразмерно броју 
одборника. 
 
 Чланом 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
обавља и друге послове утврђене 
законом и овим Статутом. 
 
 Слађана Богдановић је дана 
19.12.2016. године поднела оставку на 
место председника Градске изборне 
комисије града Зајечара. Скупштина града 
Зајечара је на својој 119. седници 
одржаној 29.12.2016. године утврдила да 
је Слађани Богдановић, дипломираном 
правнику из Зајечара престао мандат 
председника Градске изборне комисије 
града Зајечара због подношења оставке. 
 Имајући у виду све наведено, 
Скупштина града Зајечара донела је 
Решење  као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року 
од 24 часа од доношења решења.  
 
 Решење доставити: Слађани 
Богдановић, Градској изборној комисији 
града Зајечара и архиви. 
  
 
 I број: 02-352/2016 
 У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 
 
 

 На основу члана 39. став 1. тачка 
31. Статута града Зајечара („Сл лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16), а у вези са чланом 14. 
Закона о локалним изборима („Сл. Глас-
ник РС“, бр.  129/2007, 34/2010-одлука УС 
и 54/2011), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 29.12.2016. године 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА  ЗАМЕНИКА 

СЕКРЕТАРА ГРАДСКЕ ИЗБОРНЕ 
КОМИСИЈЕ  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
I 
 

 УТВРЂУЈЕ СЕ да је Жарку 
Мариновићу, дипломираном правнику из 
Зајечара престао мандат заменика 
секретара Градске изборне комисије 
града Зајечара, због подношења оставке. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Жарко Мариновић, дипломирани 
правник из Зајечара именован је 
Решењем Скупштине града Зајечара, I 
број: 02-29 од 28.01.2016. године, за 
заменика секретара Градске изборне 
комисије града Зајечара. 
 Чланом 14. став 3. Закона о 
локалним изборима, прописано је да 
Изборна комисија има секретара кога 
именује скупштина јединице локалне 
самоуправе. Секретар учествује у раду 
комисије без права одлучивања, а ставом 
4. овог члана истог Закона, прописано је 
да председник, чланови изборне комисије 
у сталном и проширеном саставу и њен 
секретар имају заменике. 
 Чланом 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
обавља и друге послове утврђене 
законом и овим Статутом. 
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 Жарко Мариновић је дана 
16.03.2016. године поднео оставку на 
место заменика секретара Градске избор-
не комисије града Зајечара. Скупштина 
града Зајечара је на својој 119. седници 
одржаној 29.12.2016. године утврдила да 
је Жарку Мариновићу, дипломираном 
правнику из Зајечара престао мандат за-
меника секретара Градске изборне коми-
сије града Зајечара због подношења 
оставке. 
 Имајући у виду све наведено, 
Скупштина града Зајечара донела је 
Решење  као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року 
од 24 часа од доношења решења.  
 Решење доставити: Жарку Мари-
новићу, Градској изборној комисији града 
Зајечара и архиви. 
  
 I број: 02-351/2016 
 У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 

На основу члана 52. став 7. Закона 
о планирању и изградњи („Службени 
гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10-УС, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-
УС, 132/14 и 145/14), члана 39. став 1. 
тачка 30. Статута града Зајечара 
(''Службени лист града Зајечар'', број 1/08, 
3/08-испр.,20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 29.12.2016. године, донела је 

 
РЕШЕЊЕ 

О измени Решења о образовању  
Kомисије за планове Града Зајечара 

 
I 

 У решењу о образовању Комисије 
за планове Града Зајечара, I број 02-405 
од 12.12.2013.године („Службени лист 
Града Зајечара“, бр.46/13 и 12/15): 
- тачка I подтачка 3. став 2. мења се и 
гласи: 

„Горан Ангелов, дипл.инж.грађ. – лиценца 
203 0227 03, ИРМ Бор – за заменика.“ 
- тачка I подтачка 4. став 1. мења се и 
гласи: 
„Драго Андријевић, дипл.ел.инж. – лицен-
ца 350 4689 03, ОДС „ЕПС Дистрибуција“ 
Београд, „Електродистрибуција Зајечар“ – 
за члана.“ 
- тачка I подтачка 4. став 2. мења се и 
гласи: 
„Лидија Милановић, дипл.ел.инж. – лицен-
ца 350 4688 03, ОДС „ЕПС Дистрибуција“ 
Београд, „Електродистрибуција Зајечар“ – 
за заменика. 
- тачка I подтачка 5. став 2. мења се и 
гласи: 
„Драган Николић, дипл.инж.маш. – лицен-
ца 203 0508 03, пензионер – за заменика. 

 
II 

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

 
I број 02-354/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 50. Закона о 
jaвним предузећима („Сл.гласник РС“,бр. 
15/16) а у вези са чланом 52. став 5. и 
члана 39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08,20/09,21/11,56/13, 22/14 и 8/16), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 29.12.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА “ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР” 

ЗАЈЕЧАР 
 

  Бојан Трандафиловић, дипл. 
Економиста из Зајечара, РАЗРЕШАВА 
СЕ са функције вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
“Хигијена Зајечар” Зајечар. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу Града Зајечара“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 Бојан Трандафиловић из Зајечара 
именован је за вршиоца дужности 
директора Јавног комуналног предузећа 
“Хигијена Зајечар” Зајечар Решењем I 
број: 02-213 од 07. 07. 2016. године. 
 Чланом 46. став 1. Закона о јавним 
предузећима прописано је да мандат 
директора  престаје истеком периода на 
које је именован, оставком и разреше-
њем, а чланом 50. став 1. тачка 9. истог 
Закона прописано је да орган надлежан за 
именовање директора јавног предузећа 
може разрешити директора пре истека 
периода на који је именован у другим  
случајевима прописаним законом. Чланом 
52. ствав 5. истог Закона прописано је да 
вршилац дужности има сва права, 
обавезе и овлашћења која има директор 
јавног предузећа. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина Града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом; 
 Скупштина Града Зајечара  
расписала је,  на основу члана 36. став 3. 
и става 4. Закона о јавним предузећима,  
оглас о јавном конкурсу за именовање 
директора  Јавног комуналног предузећа 
“Хигијена Зајечар” Зајечар, који је 
објављен у “Службеном гласнику РС” бр. 
75/2016 од 07. 09. 2016. године. С 
обзиром да је спроведен поступак по 
расписаном јавном конкурсу, Градско веће 
Града Зајечара предложило је  да се 
Бојан Трандафиловић разреши са 
функције вршиоца дужности директора 
Јавног комуналног предузећа “Хигијена 
Зајечар” Зајечар. 
 С обзиром да више не постоји 
разлог да функцију директора Јавног 
комуналног предузећа “Хигијена Зајечар” 
Зајечар обавља вршилац дужности, 
Скупштина Града Зајечара одлучила је 
као у диспозитиву овог решења.  
 

 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: 02-349/2016 
 У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 24. став 3. и 
члана 41. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16), 
члана 11. став 1. Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар (“Сл.лист Града 
Зајечара”, бр. 27/16) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист Града Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
29.12.2016. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
„ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР 

 
I 
 

 Бојан Трандафиловић, дипл. 
Економиста из Зајечара, ИМЕНУЈЕ СЕ за 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зјечар“ Зајечар, на период од 
четири године. 

 
II 
 

 Именовани је дужан да ступи на 
функцију директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар у 
року од осам дана од дана објављивања 
овог решења у “Службеном гласнику 
Републике Србије“. 
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III 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, 
„Службеном листу Града Зајечара“ и на 
интернет страници Града Зајечара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Правни основ за доношење овог 
решења садржан је у члану 24. став 3. и 
члану 41. став 3. Закона о јавним 
предузећима („Сл. Гласник Републике 
Србије“ бр.15/16), члану 11. став 1. 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“  Зајечар, 
(“Сл.лист Града Зајечара”, бр.27/16) и 
члану 39. став 1. тачка 10. Статута Града 
Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16).  
 Чланом 24. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је да директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица 
локалне самоуправе именује орган 
одређен статутом јединице локалне 
самоуправе, на период од четири године, 
на основу спроведеног јавног конкурса. 
 Чланом 41. став 3. Закона о јавним 
предузећима прописано је да између 
осталог надлежни орган јединице локалне 
самоуправе припрема предлог акта о 
именовању првог кандидата са ранг листе 
и доставља га ради усвајања органу 
јединице локалне самоуправе надлежном 
за именовање директора јавног предузе-
ћа, а чланом 11. став 1. Одлуке о 
спровођењу јавног конкурса за имено-
вање директора Јавног комуналног преду-
зећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар,  пропи-
сано је да Скупштина  Града Зајечара 
након разматрања достављеног предлога 
акта, одлучује о именовању директора 
јавног предузећа, доношењем решења о 
именовању предложеног кандидата.  
 На основу члана 31. став 1.  и став 
2. тачка 3) Закона о јавним предузећима и 
члана 8. Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар, Комисија за именовање дирек-
тора јавних предузећа (“Сл.лист Града 
Зајечара”, бр.23/14)  је спровела јавни 

конкурс за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар, који је објављен 07. 09. 2016. 
године у  „Сл. Гласнику РС“ бр. 75/16.  
 Јавним конкурсом за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар, утврђено је да 
за директора може бити именовано лице 
које испуњава следеће услове: 
- да је учесник конкурса пунолетан и 

пословно способан; 
- да је држављанин Републике Србије 
- да има стечено високо образовање на 

основним студијама у трајању од 
најмање четири године,односно на 
основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ESPB бодова, 
мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистич-
ким акедемским студијама или специ-
јалистичким струковним студијама; 

- да има најмање пет година радног 
искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање;  

- да има најмање три године радног 
искуства на пословима који су пове-
зани са пословима јавног предузећа; 

- да познаје област корпоративног 
управљања; 

- да има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова; 

- да није члан органа политичке стран-
ке, односно да му је одређено мирова-
ње у вршењу функције у органу 
политичке странке; 

- да није осуђивано на казну затвора од 
најмање шест месеци; 

- да му нису изречене мере безбедности 
у складу са законом којим се уређују 
кривична дела, и то: 

1. обавезно психијатријско лечење 
и чување у здравственој установи, 
2.  обавезно психијатријско лечење 
на слободи, 
3. обавезно лечење наркомана, 
4.  обавезно лечење алкохоличара, 
5. забрана вршења позива, 
делатности и дужности. 

 У року утврђеном јавним конкурсом 
за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа „Хигијена Зајечар“  
Зајечар пристигле су три пријаве а по 
истеку рока за подношење пријава, на 
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седници од 26. 10. 2016. године, Комисија 
је утврдила да су две пријаве, поднете на 
Јавни конкурс за избор кандидата за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар,  
благовремене и потпуне, а трећу пријаву 
Комисија је одбацила закључком јер нису 
достављени сви потребни докази. Коми-
сија је, на истој седници, саставила спи-
сак од два кандидата који испуњавају 
услове за именовање директора. Канди-
дати Бојан Трандафиловић из Зајечара и 
Миодраг Милутиновић из Зајечара су 
обавештени писаним путем о дану, месту 
и времену спровођења изборног поступка. 
Седница Комисије за именовање директо-
ра јавних предузећа на којој је обављено 
спровођење изборног поступка усменим 
разговором са кандидатима, ради провере 
њихове стручне оспособљености, знања и 
вештина.одржана је 26.12.2016. године  
 Поступак оцењивања кандидата 
спроведен је на основу увида у поднету 
документацију и усменим разговором са 
кандидатима, на основу кога је Комисија 
за именовање директора јавних предузе-
ћа ценила да ли и у којој мери, кандидат 
поседује посебне вештине, знање и струч-
не способности за руковођење Јавним 
предузећем, са освртом на карактеристи-
ке личности, способности за тимски рад, 
као и поседовање стручног знања из 
делатности предузећа. 
  Након спроведеног изборног пос-
тупка Комисија је, сагласно одредби  
члана 40. став 3. Закона о јавним 
предузећима и одредбама Уредбе о 
мерилима за именовање директора 
Јавних предузећа (“Сл.гласник РС”, 
бр.65/16), на седници од 26.12.2016. 
године утврдила и бројчано исказала 
резултат кандидата, рачунањем њихове 
просечне оцене: 
 
 1. Бојан Трандафиловић 
...................................................18,3 бодова 
просечна оцена .....................................2,61 
 
 2. Миодраг Милутиновић 
...................................................14,1 бодова 
просечна оцена .....................................2,01 
 
 

 Сагласно одредби члана 41. став 
2. Закона о јавним предузећима  Комисија 
за именовање директора јавних 
предузећа је, на истој седници одржаној 
26.12.2016. године, кандидата Бојана 
Трандафиловића и Миодрага Милутино-
вића, обојицу из Зајечара, уврстила на 
ранг листу кандидата за избор директора 
Јавног комуналног предузећа „Хигијена 
Зајечар“ Зајечар, с обзиром да су 
кандидати испунили прописане услове за 
именовање директора наведеног 
предузећа.  
 Ранг листу кандидата за избор 
директора, са бројчано исказаним и утвр-
ђеним резултатом и утврђеном просечном 
оценом, према мерилима прописаним за 
именовање директора, заједно са 
Записником о спроведеном изборном 
поступку, Комисија је доставила надлеж-
ном Одељењу Градске управе  Града 
Зајечара, ради припреме нацрта акта о  
именовању директора Јавног комуналног 
предузећа „Хигијена Зајечар“ Зајечар. 
  
 Имајући у виду напред наведено,  
Градско веће Града Зајечара је 
размотрило нацрт акта о именовању 
директора Јавног комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар и  утврдило  
Предлог решења о именовању   
директора   Јавног  комуналног предузећа 
„Хигијена Зајечар“ Зајечар и предлаже 
Скупштини Града Зајечара да исти 
размотри и усвоји. 
 
 Ово решење је коначно, сагласно 
члану 41. став 4. Закона о јавним 
предузећима.. 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 



29. ДЕЦЕМБАР 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 42  СТРАНА 9 
 
 Решење доставити: Бојану Транда-
филовићу, Зајечар, ул. Тимочка бр. 3; 
Миодрагу Милутиновићу, Зајечар, ул. 
Драгослава Срејовића бр.8, Јавном 
комуналном предузећу „Хигијена Зајечар“ 
Зајечар, Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене 
послове   и архиви. 
  
 I број: 02-350/2016 
 У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Стефан Занков, с.р. 

    
 

 На основу члана 59. став 7. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16) 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, 22/14 и 8/16), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној  
29.12.2016.  године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 

пословања Јавног комуналног 
предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар 

за  2017. годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
"Хигијена Зајечар" Зајечар за 2017. 
годину, који је усвојио Надзорни одбор 
ЈКП „Хигијена Зајечар“ Зајечар, на 
седници одржаној 16. 12. 2016. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-348/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

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

 На основу члана 54. став2 , 3 и 
11.тачка 2. и члана 55. став 3. тачка 4. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", бр. 
72/09, 52/2011,55/2013, 35/2015 – аутенти-
чно тумачење, 68/15 и 62/16 - одлука УС) 
и члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града Заје-
чара", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 
и 8/16), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној 29.12.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
   О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА  

ШКОЛСКОГ ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У 
ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВАЈУ СЕ  дужности 
члана Школског одбора Гимназије у  
Зајечару,   и то: 
- Драган Ћирић, као представник 

локалне самоуправе. 
- Драгана Томић Бешир, као 

представник локалне самоуправе 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-333 од 20.06.2014. 
године именовала Драгана Ћирића и 
Драгану Томић Бешир  за чланове 
Школског одбора Гимназије у Зајечару  
као представнике локалне самоуправе .  
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања 
установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 54 .став 11. тачка 2 Закона 
прописано је да за члана органа 
управљања не може да буде предложено 
ни именовано лице које  би могло да 
заступа интересе две или више структура, 
осим чланова синдиката. 
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 Чланом 55. став 3. тачка 4. истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, на лични захтев 
члана, као и ако овлашћени предлагач 
покрене иницијативу за разрешење члана 
органа управљања због престанка основа 
по којем је именован у орган управљања. 
 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 саглас-
ност на њихове статуте, именује и разре-
шава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа, 
Скупштина Града Зајечара је одлучила 
као у диспозитиву овог решења. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, тужбом, у року од 30 дана 
од дана пријема овог решења. Тужба се 
предаје Управном суду у Београду 
непосредно или преко поште. 
 Решење доставити: именованима, 
Гимназији у Зајечару, Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности и архиви. 
 
I број: 02-357/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 54. став 2.,3 ,11 и 
12. Закона о основама система образо-
вања и васпитања ("Службени гласник 
РС",бр.72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – 
аутентично тумачење, 68/15 и 62/16 - 
одлука УС), члана 39. тачка 10. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајеча-

ра", број  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 
8/16) и члана 192. Закона о општем управ-
ном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97 и 
31/01 и „Сл.гласник РС“, бр. 30/2010), 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 29.12.2016. године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ГИМНАЗИЈЕ У ЗАЈЕЧАР 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ  у Школски одбор 
Гимназије у Зајечару,  и то:  
- Мирослав Антић, као представник 

локалне самоуправе и 
- Сузанa Стаменковић, као представник 

локалне самоуправе. 
  

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и васпи-
тања прописано је да чланове органа 
управљања установе именује и разреша-
ва скупштина јединице локалне самоупра-
ве, а председника бирају чланови већи-
ном гласова од укупног броја чланова 
органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања устано-
ве чине по три представника запослених, 
родитеља и јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 54. став 11. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 
 Чланом 54. став 12. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 54. став 15. истог Закона 
прописано је да је решење о именовању, 
односно разрешењу органа управљања 
коначно у управном поступку.  
 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 саглас-
ност на њихове статуте, именује и разре-
шава школске одборе, у складу са 
законом. 
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 Градско веће Града Зајечара 
предложило је за нове чланове Школског 
одбора Гимназије у Зајечару, Мирослава 
Антића, машинског техничара, и Сузану 
Стаменковић, техничара за високоградњу, 
обоје Зајечара, као представнике једини-
це локалне самоуправе. 
 С обзиром да је овлашћени 
предлагач, спровео поступак у складу са 
Законом о основама система образовања 
и васпитања и предложио кандидате за 
члана Школског одбора код којих не 
постоје законске сметње за именовање, 
Скупштина Града Зајечара је сходно 
наведеним прописима, одлучила као у 
диспозитиву овог решења. 
  Поука о правном средству: Против 
овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана 
пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно 
или преко поште. 
  Решење доставити: именованима, 
Гимназији  у Зајечару, Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности  и архиви 
Скупштине Града Зајечара. 
 
I број 02-358/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу 45. став 4. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 
13/16 и 30/16-исп.), члана 20. став 1. 
Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 
...83/2005 - испр. др. закона и 83/2014-
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, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 29.12.2016. године, 
донела је 
 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ функције члана 
Надзорног одбора Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” у Зајечару, Бобан 
Ђорђевић, представник запослених. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 45. став 4. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.  
 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 
Ставом 3. истог члана прописано је, изме-
ђу осталог, да се у управни одбор именују 
и чланови из реда запослених у установи. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града 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.  
 Решењем Скупштине града 
Зајечара I бр. 02-174 од 11.09.2013. 
године, Бобан Ђорђевић именован је у 
Надзорни одбор Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” у Зајечару, као пред-
ставник запослених. Именовани је реше-
њем Министарства културе и информи-
сања бр. 119-01-261/2015-01 од 
18.10.2016. године постављен на место 
директора Матичне библиотеке „Светозар 
Марковић у Зајечару,  па је због сукоба 
интереса поднео писану оставку на 
функцију члана Надзорног одбора 
Матичне библиотеке „Светозар Марковић 
у Зајечару.  
  На основу напред наведеног, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
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 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема Решења.  
 Решење доставити: Бобану Ђорђе-
вићу, Матичној библиотеци “Светозар 
Марковић” у Зајечару, Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности  и архиви. 
 
I бр. 02-355/2016 
У Зајечару, 29.12.2016.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 

 На основу 45. став 4. и 5. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 
13/16 и 30/16-исп.), члана 22. став 1. 
Закона о јавним службама („Сл. гласник 
РС“, бр.42/91, 71/94, 79/2005-др. закон,... 
83/2005-испр.др.закона и 83/2014-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, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 29.12.2016. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ 

ОДБОРА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 
“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ Сузана Маринковић, 
на функцију члана Надзорног одбора 
Матичне библиотеке “Светозар Марковић” 
у Зајечару, као представник запослених. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 45. став 4. Закона о 
култури прописано је да чланове 
надзорног одбора именује и разрешава 
оснивач, а ставом и 5. истог члана да 
председника надзорног одбора именује 
оснивач из реда чланова надзорног 
одбора. 

 Чланом 22. Закона о јавним 
службама прописано је да надзорни 
одбор установе именује и разрешава 
оснивач.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града 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.  
 Тачком II Решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора Матичне 
библиотеке „Светозар Марковић“ у 
Зајечару, које је донела Скупштина града 
Зајечара I број: 02-174 од 11.09.2013. 
године, Бобан Ђорђевић именован је у 
Надзорни одбор те Установе за члана, као 
представник запослених. 
 Бобан Ђорђевић именован је 
решењем Министарства културе и 
информисања бр.119-01-261/2015-01 од 
18.10.2016. године на место директора 
Матичне библиотеке „Светозар Марковић“ 
у Зајечару, па је због сукоба интереса 
поднео писану оставку на функцију члана 
Надзорног одбора Матичне библиотеке 
„Светозар Марковић“ у Зајечару. 
  Имајући у виду напред наведеног, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема Решења.  
 Решење доставити: именованој, 
Матичној библиотеци “Светозар Марко-
вић” у Зајечару, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности  и архиви. 
 
I бр. 02-356/2016 
У Зајечару, 29.12.2016.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 Нa основу члана 100. став 3. 
Закона о заштити животне средине 
("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 
- др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – 
одлука УС и 14/16), члана 39. Статута 
Града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14 и 8/16) и Одлуке о оснивању 
Буџетског фонда за заштиту и унапређи-
вање животне средине Града Зајечара 
(“Сл. лист града Зајечара”, бр.22/09), 
Скупштина Града Зајечара, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне 
средине Републике Србије, број 401-00-
04092/2015-09 од 16.12.2016. године, на 
седници одржаној 29.12.2016. године, 
донела је  
  

 ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2016. 

ГОДИНУ 
  

I 
 Овим Програмом утврђује се обим, 
расподела и коришћење средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне 
средине града Зајечара за 2016. годину у 
циљу реализације планова, програма, 
пројеката и других активности у области 
заштите и унапређивања животне 
средине на територији Зајечара, а у 
складу са Програмом заштите животне 
средине на територији града Зајечара за 
период од 2012. до 2019. године (“Сл. 
лист града Зајечара”, бр.15/12). 
 За реализацију Програма 
планирају се средства која ће се 
користити преко рачуна буџета Града 
Зајечара, остварена од дела накнаде за 
загађивање животне средине према члану 
85. Закона о заштити животне средине 
(“Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09 и 36/09 
- др.закон, 72/09 – др.закон и 43/11 – 
одлука УС), од накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине према 
Одлуци о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 
9/10, 12/10, 16/10 и 15/14) и од прихода из 
других извора у складу са Законом  и то: 

-планирани приходи за 2016. 
годину..............................73.620.000,00 дин. 
 

II 
 Средства из тачке I овог Програма 
користиће се за финансирање следећих 
активности: 
 
Број        Програмска активност         Износ 
....................................................................... 
 0001   Управљање заштитом животне 
средине и природних вредности 
....................................... 53.469.782,22 дин. 
                                           
1.Управљање отпадним водама 
1.1.Успостављање функционалности свих   
јаруга за одвођење атмосферских 
отпадних вода на територији Града 
Зајечара..........................25.100.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)                          
 
1.2.Израда Генералног пројекта 
прикупљања,  одвођења и пречишћавања 
отпадних вода Зајечара и свих сеоских 
насеља на територији Зајечара (обавеза 
из претходне године) ...3.481.000,00 дин. 
 
1.3.Спровођење истражних радова (гео-
техничке, геодетске и хидролошко – 
хидрауличке подлоге) у циљу израде 
Пројекта одвођења отпадних вода  града 
Зајечара ...........................3.480.000,00 дин. 
(обавеза из претходне године)                                        
 
1.4.Израда документације и реализација 
пројеката одвођења комуналних отпадних 
вода ...............................15.000.000,00 дин.                        
  
2.Заштита земљишта 
2.1.Заштита земљишта од деградације 
ерозионим процесима и клизиштима 
2.2.Ремедијација земљишта деградираног  
поплавама (стабилизација косина обала 
ради санације клизишта) (укупно на 
позицијама 2.1. и 2.2.) ....2.658.312,00 дин. 
(уговорена обавеза) 
 
 2.3.Замена азбестно цементних 
цеви 
(обавеза из претходне године) 
..........................................1.200.470,22 дин. 
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3.Сузбијање комараца и крпеља на 
територији Зајечара .......1.750.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)   
                                                                   
4.Едукација 
4.1.Активности на обележавању и 
промоцији значајних датума и догађаја у 
области животне средине, организовање и 
спровођење едукативних еколошких 
програма деце предшколског и основно - 
школског узраста по тематским целинама 
…..........................................500.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)                                                                               
 
4.2.Активности на обележавању акција 
“Мај-месец чистоће”  и “Септембар-месец 
чистоће”...............................300.000,00 дин.                                                                                             
                                                                                               
0002  Управљање комуналним отпадом 
...........................................9.111.200,00 дин.                               
 
1.Набавка контејнера у циљу проширења 
обима организованог извожења комунал-
ног отпада из сеоских насеља и замене 
неупотребљивих контејнера у градском 
подручју (1,1 m³) .............2.000.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)  
 
2.Набавка контејнера за школе и 
предшколске установе ...2.000.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)                                                                                       
 
3.Набавка контејнера за рециклабилни 
отпад (папир, стаклена, метална и ПЕТ 
амбалажа) за школе, предшколске 
установе и рециклажна острва у 
граду.................................2.000.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)  
 
4.Уклањање и санација дивљих 
депонија...........................2.000.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)                                                                                          
 
5.Активности на уређењу постојеће 
депоније “Халово” (рампа, манипулативне 
површине, ограда, контејнер за дежурство 
портирске службе) ..........1.111.200,00 дин. 
(уговорена обавeза) 
    
0003  Праћење квалитета елемената 
животне средине...........3.039.017,78 дин.                                                              
 
 

1.Контрола квалитета ваздуха на два 
мерна  места у континуитету (нас. ”Котлу-
јевац” и нас. ”Краљевица”)  
..........................................1.207.017,78 дин. 
(уговорена обавеза)  
 
2.Контрола површинских вода (квартално 
на 7 мерних места: Црном и Белом 
Тимоку, Рготском и Совинском језеру и на 
месечном нивоу у Акумулацији “Грлиште”) 
..........................................1.300.000,00 дин. 
(уговорена обавеза) 
 
3.Мерење нивоа комуналне буке за дан, 
вече и ноћ у циљу утврђивања акустичких 
зона на територији Зајечара  
.............................................432.000,00 дин. 
(уговорена обавеза)                                                           
 
4.Набавка матријала за праћење 
аерополена (предметна и покровна 
микроскопска стакла, траке за 
детектовање, гел за припрему предметних 
стакала, шпатула) .............100.000,00 дин. 
  
0004 Заштита природних вредности и 
унапређење  подручја са природним 
својствима.................... 8.000.000,00 дин.
  
1.Унапређење зеленила 
1.1.Унапређење и одржавање јавних 
зелених површина, међублоковског зеле-
нила стамбених објеката, успостављање 
дрвореда и замена недостајућих садница, 
набавка и производња садног материјала 
.........................................8.000.000,00 дин.  
   
УКУПНА  СРЕДСТВА = 
......................................  73.620.000,00 дин. 
 

III 
 Програм коришћења средстава, у 
обиму из тачке I овог Програма, заснива 
се на процењеним приходима Буџетског 
фонда за заштиту животне средине града 
Зајечара за 2016. годину.  
 Финансирање наведених актив-
ности, вршиће се у зависности од прилива 
средстава прикупљених у складу са 
Одлуком о накнади за заштиту и 
унапређивање животне средине на 
територији града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 
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15/14), прилива наменски уступљених 
средстава у складу са Законом о заштити 
животне средине ("Сл.гласник РС", 
бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – 
др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), 
односно остварених прихода из других 
извора, у складу са Законом.  
 

IV 
 У случају да се приходи не остваре 
у планираном износу, градоначелник 
Града Зајечара ће утврдити приоритетне 
активности а пре свега раније преузете 
уговорне обавезе. 
 

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

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

  VII  
 Овај Програм објавити у 
“Службеном листу града Зајечара”. 
 
I бр. 501-181/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.           
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 Нa основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ("Сл.гласник 
РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), 
члана 39. Статута Града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр.1/08, 3/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) и Одлуке о оснивању Буџетског фонда за заштиту и 
унапређивање животне средине Града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр.22/09), 
Скупштина Града Зајечара, по претходно прибављеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-04587/2015-
09 од 22.12.2016. године, на седници одржаној 29.12.2016. године, донела је  
  

 ПРОГРАМ  
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2017. ГОДИНУ 
  

I 
 Овим Програмом утврђује се обим, расподела и коришћење средстава 
Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара за 2017. годину у циљу 
реализације планова, програма, пројеката и других активности у области заштите и 
унапређивања животне средине на територији Зајечара, а у складу са Програмом 
заштите животне средине на територији града Зајечара за период од 2012. до 2019. 
године (“Сл. лист града Зајечара”, бр.15/12). 
 За реализацију Програма планирају се средства која ће се користити преко 
рачуна буџета Града Зајечара, остварена од дела накнаде за загађивање животне 
средине према члану 85. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, 
бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), од 
накнаде за заштиту и унапређивање животне средине према Одлуци о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр. 9/10, 12/10, 16/10 и 15/14) и од прихода из других извора у складу са Законом  и то: 
 
-планирани приходи за 2017. годину..........................................79.900.000,00 дин. 
  

II 
 Средства из тачке I овог Програма користиће се за финансирање следећих 
активности: 
 
Број Програмска активност Укупно 

(дин) 

0001 Управљање заштитом животне средине              4.650.000,00 
1. Заштита земљишта од деградације ерозионим процесима и 

клизиштима и ремедијација земљишта деградираног поплавама 
(стабилизација косина обала ради санације клизишта) 
(по Уговору)  
-обавеза из претходне године 

            2.700.000,00 
  

2. Замена азбестно цементних цеви 
(424-специјализоване услуге) 
-обавеза из претходне године 

            1.300.000,00 

3. Активности на промоцији значајних датума и догађаја у области 
животне средине, организовање и спровођење едукативних 
еколошких активности деце предшколског и основно - школског 
узраста  
(424 специјализоване услуге) 

               300.000,00 
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4. Активности на обележавању акције “Мај-месец чистоће” 

(424 специјализоване услуге) 
               300.000,00 

5. Финансирање набавке стручних часописа и литературе и 
учествовање у едукативним семинарима 
(материјали за образовање и усавршавање запослених) 

                 50.000,00 

0002 Праћење квалитета елемената животне средине             4.750.000,00    

1. Контрола квалитета ваздуха на једном мерном месту у 
континуитету (по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

            1.800.000,00 

2. Контрола површинских вода (на 7 мерних места: Црном и Белом 
Тимоку, Рготском и Совинском језеру) (по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

            1.500.000,00 

3. Контрола квалитета земљишта у зонама изворишта, поред 
саобраћајница, у зони становања, поред школа и у вртићима, 
подручје индустријске зоне, градске депоније, деградираних 
подручја, парк шуме “Краљевица”, једном годишње (по Уговору)

               600.000,00 

4. Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ у циљу 
утврђивања акустичких зона на територији Зајечара (по 
Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

               750.000,00    

5. Набавка матријала за праћење аерополена (предметна и 
покровна микроскопска стакла, траке за детектовање, гел за 
припрему предметних стакала) 
(материјал за посебне намене) 

              100.000,00    

0003 Заштита природе             1.000.000,00 
1. Активности на успостављању нових јавних зелених површина и 

дрвореда (према Програму Јавног предузећа) 
(514121 саднице) 

            1.000.000,00 
 
   

0004 Управљање отпадним водама           52.900.000,00 
1. Израда Генералног пројекта прикупљања, одвођења и 

пречишћавања отпадних вода Зајечара и свих сеоских насеља 
на територији Зајечара 
511451 (пројекти)  
-обавеза из претходне године 

            2.100.000,00   

2. Спровођење истражних радова (геотехничке, геодетске и 
хидролошко – хидрауличке подлоге) у циљу израде Пројекта 
одвођења отпадних вода града Зајечара 
511451 (пројекти) 
-обавеза из претходне године 

            3.500.000,00 

3. Реализација пројеката одвођења комуналних отпадних вода 
511242 (канализација) 
-део обавеза из претходне године  

          15.000.000,00 

4. Успостављање функционалности свих јаруга за одвођење 
атмосферских отпадних вода на 
територији Зајечара 
(по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  
 
 

          32.300.000,00 
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0005  Управљање комуналним отпадом             9.400.000,00   
1. Израда Локалног плана управљања отпадом на подручју 

Зајечара 
511451 (пројекти)  

            1.000.000,00 

2. Набавка контејнера у циљу проширења обима организованог 
извожења комуналног отпада из          сеоских насеља (1,1 m³ и 
5 m³) 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

            4.200.000,00 

3. Набавка контејнера за школе и предшколске установе 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

            2.000.000,00 

4. Набавка канти за отпад на јавним површинама 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

            1.000.000,00 

5. Активности на уређењу постојеће депоније “Халово” (рампа, 
манипулативне површине, ограда, контејнер за дежурство 
портирске службе) (по Уговору) 
-обавеза из претходне године  

            1.200.000,00  

0006 Управљање осталим врстама отпада             7.200.000,00  
1. Набавка контејнера за рециклабилни отпад (папир,     стаклена, 

метална и ПЕТ амбалажа) - примарна рециклажа  
512411 (опрема за заштиту животне средине) 
-део обавеза из претходне године  

            3.000.000,00   

2. Набавка посуда за одлагање отпадних (дотрајалих) батерија 
512411 (опрема за заштиту животне средине) 

               200.000,00 

3. Уклањање и санација дивљих депонија 
(по Уговору) 
-део обавеза из претходне године  

            4.000.000,00 

 У К У П Н О            79.900.000,00 
 

III 
 Програм коришћења средстава, у обиму из тачке I овог Програма, заснива се на 
процењеним приходима Буџетског фонда за заштиту животне средине града Зајечара 
за 2017. годину.  
 Финансирање наведених активности, вршиће се у зависности од прилива 
средстава прикупљених у складу са Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање 
животне средине на територији града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 9/10, 
12/10, 16/10 и 15/14), прилива наменски уступљених средстава у складу са Законом о 
заштити животне средине ("Сл.гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – 
др.закон, 43/11 – одлука УС и 14/16), односно остварених прихода из других извора, у 
складу са Законом.  
 

IV 
 У случају да се приходи не остваре у планираном износу, градоначелник Града 
Зајечара ће утврдити приоритетне активности а пре свега раније преузете уговорене 
обавезе. 
 

V 
 Активности из тачке II овог Програма реализоваће се у складу са важећим 
законским и другим прописима и актима Града Зајечара, којима је регулисана свака 
појединачна активност, односно према Програмима радова Јавних предузећа и 
надлежних органа за сваку област. 
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VI 
 Исплату средстава за реализацију активности из овог програма одобрава 
градоначелник Града Зајечара или лице које он овласти, на законом прописан начин. 
   

  VII  
 Овај Програм објавити у “Службеном листу града Зајечара”. 
 
I бр. 501-182/2016 
У Зајечару, 29.12.2016. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р 

 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 
20. Закона о локалној самоуправи 
(“Сл.гласник РС”, бр.129/2007 и 83/2014 – 
др. Закон) и члана 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара"  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 
И 8/16), а у вези са Одлуком о оснивању 
Буџетског фонда за подстицање рађања 
деце на територији града Зајечара I број: 
011-101 од 22.03.2015. године ("Сл. лист 
града Зајечара" бр. 14/2015),  Градско 
веће града Зајечара дана 26.12.2016. 
године, донело је 

 
РЕШЕЊЕ 

  о образовању и именовању Комисије 
за подстицање рађања деце 

 на територији града Зајечара 
 
I 

 Овим Решењем образује се 
Комисија за подстицање рађања деце на 
територији града Зајечара (у даљем 
тексту: Комисија).  
       

II 
 Именују се председник и чланови 
Комисије за одлучивање о додели сред-
става Буџетског фонда за подстицање 
рађања деце на територији града 
Зајечара, и то: 

 
1.  др Мирко Траиловић, за председника. 
2.  др Младен Јолић, члан 
3.  др Сандра Димитријевић, члан, 
4.  др мр Олица Радовановић, члан и 
5.  Марина Војиновић, члан. 

 
III 
 

 Комисија се именује на мандатни 
период од четири године. 
 

 IV 
 

 Задаци Комисије су да:  
 
- доноси Пословник о раду; 
- сачини Програм мера подршке за 

подстицање рађања деце на 
територији града      Зајечара; 

- доноси Критеријуме за избор 
корисника средстава Фонда; 

- разматра предлоге и доноси Одлуку о  
додели  средстава; 

- сачини текст Конкурса и распише 
Конкурс; 

- врши одабир корисника средстава по 
расписаном конкурсу; 

 
V 
 

 Стручне и административне посло-
ве за потребе  Комисије обавља Одеље-
ње за локални економски развој, привре-
ду и друштвене делатности – Јулија 
Ђурић и Одељење за финансије Градске 
управе града Зајечара. 
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VI 
 

 Решење објавити у “Службеном 
листу града Зајечара" и доставити: 
именованима, Одељењу за локални 
економски развој, привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за финансије 
Градске управе града Зајечара и архиви.  
 
 
 

 
 
III број 02-347/16 
У Зајечару,  26.12.2016. године  
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић 

 
 

 
 
 
 

ИСПРАВКА СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БРОЈ 41/2016 
 
 

 Приликом израде Обавештења, објављеног у Службеном листу број 41 од 
23.12.2016. године, учињена је техничка грешка на тај начин што је у преамбули, у 8. и 
9. реду, унет текст: „...најмање 10 пакета...“. Уместо овог дела текста ТРЕБА ДА СТОЈИ 
„...најмање 20 пакета...“. 
 
Извињавамо се због напред наведене техничке грешке. 
 

УРЕДНИК 
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 

мр Милан Благојевић, с.р. 
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