
 
На основу члана 35. став 7. и члана 

46. став 1. Закона о планирању и 
изградњи (''Службени гласник РС'' број 
72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 
50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), чл. 3. и 5. 
Одлуке о распуштању Скупштине града 
Зајечара и образовању Привременог 
органа града Зајечара ("Сл. гласник РС“ 
бр. 10/17) и чл. 4. и 35. Пословника 
Привременог органа града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", бр. 5/17), у вези чл. 
14. став 1. тач. 3. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), Привремени 
орган града Зајечара, на седници 
одржаној дана 23.03.2017. године, донео 
је   

 
ОДЛ У К У  

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE 

ЗА УРЕЂЕЊЕ И ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА 

У ЗВЕЗДАНУ 

 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради Плана 

детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану (у даљем 
тексту: План). 

План се израђује у складу са 
чланом 27. став 2. Закона о планирању и 
изградњи. Плански основ за израду Плана 
представља Просторни план територије 
града Зајечара (''Сл.лист града Зајечара'', 
бр.15/12). 

 

Члан 2. 

 
Циљ израде Плана је стварање 

планских услова за решавање имовинско-
правних односа, припрему и комунално 
опремање грађевинског земљишта ради 
привођења земљишта планираној 
намени. 

 

Члан 3. 

 
Постојеће гробље обухвата следе-

ће катастарске парцеле у катастарској 
општини Звездан: 6938, 6937 и 6936.  

Проширењем гробља биле би 
обухваћене следеће катастарске парцеле 
у катастарској општини Звездан: 6945/1, 
6945/2, 6935/1, 6927/1, 6927/2, 6927/3, 
6926, 6925, 6924 и део 10501.  

Предложена површина обухвата 
плана је око 3,40 ha. 

Граница подручја Плана је дата 
графичким прилогом који је саставни део 
ове Одлуке. Коначна граница Плана 
утврдиће се нацртом Плана у складу са 
чланом 34. Правилника о садржини, 
начину и поступку израде докумената 
просторног и урбанистичког планирања 
(“Сл.гласник РС”,бр.64/2015). 

 

Члан 4. 

 
Садржина плана биће усклађена 

са важећим планским документима, и 
позитивним прописима.  

План ће садржати текстуални и 
графички део, у складу са чл. 27-32. 
Закона о планирању и изградњи 
(''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 
64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 
132/14 и 145/14) и чл. 25-27. Правилника о 
садржини, начину и поступку израде 
докумената просторног и урбанистичког 
планирања ("Службени гласник РС", број 
64/2015). 

 
Члан 5. 

 
Рок за израду измене простор-

ног плана је 12 месеци од дана ступања 
на снагу ове Одлуке.  

Динамика израде појединих 
фаза се уређује уговором између Града 
Зајечара и обрађивача. 
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Члан 7. 

 
Средства за израду Плана, прибав-

љање подлога, подношење захтева за 
издавање услова и мишљења, као и други 
трошкове од интереса за израду Плана 
обезбеђују се из буџета Града Зајечара.  

Начин финансирања се уређује 
уговором између Града Зајечара и 
обрађивача. 

 

Члан 6. 

 
Израда Плана уступиће се 

привредном друштву, односно другом 
правном лицу које испуњава законске 
услове за израду планских докумената, а 
које ће се одредити накнадно, у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 7. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Одлука о неприступању изради Стратеш-
ке процене утицаја Плана на животну 
средину. 

Одлука о неприступању изради 
Стратешке процене утицаја Плана на 
животну средину заснована је на 
мишљењу Канцеларије за заштиту живот-
не средине градске управе надлежне за 
послове заштите животне средине IV/03 
број 350-3/2017 од 01.03.2017. године. 

 

Члан 8. 

 
Рани јавни увид оглашава се 7 

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

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

Рани јавни увид обавља Комисија 
за планове града Зајечара. 

 

 

Члан 9. 

 
Након стручне контроле извршиће 

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

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

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

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

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

Извештај о извршеном јавном 
увиду доставља се носиоцу израде 
Плана, који је дужан да у року од 30 дана 
поступи по одлукама из извештаја. 

 
Члан 10. 

 
Саставни део ове Одлуке је 

Записник Комисије за планове града 
Зајечара IV/03 број 06-18/2017 од 
07.03.2017. године. 

 
Члан 11. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

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

 
 

I број 350-7/2017 
У Зајечару, 23.03.2017. године 
 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
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Република Србија 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Комисија за планове града Зајечара 

IV/03 број 06-18/2017 
03.03.2017. године 
З а ј е ч а р 
 

З А П И С Н И К 

 

са XXVIII/2017 седнице Комисије за 
планове одржане 02.03.2017. године у 
малој сали Скупштине града Зајечара, са 
почетком у 13:00 часова. 
 Комисија за планове је образована 
Решењем о образовању Комисије за 
планове града Зајечара на седници 
Скупштине града Зајечара одржаној 
12.12.2013. године ( „Службени лист града 
Зајечара“ број 46/2013) и Решењем о 
измени Решења о образовању Комисије 
за планове града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“ број 12/2015 и 
42/2016). 
 За XXVIII/2017 седницу Комисије за 
планове предвиђен је следећи 
 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. Стручна контрола Урбанистичког 
пројекта за кп.бр.16188 и 16189 KO 
Велики  Извор, део комплекса новог 
гробља у Зајечару, промена начина 
сахрањивања у блоку Б1 на 
парцелама П-1, П-4, и П-7. 

2. Давање мишљења Комисије за 
планове Града Зајечара на предлог 
Одлуке о измени Просторног плана 
територије града Зајечара. 

3. Давање мишљења Комисије за 
планове Града Зајечара на предлог 
Одлуке о изради Плана детаљне 
регулације за уређење и проширење 
гробља у Звездану. 

4. Разно. 

 
 Седници Комисије за планове 
присуствују: 
 
 Чланови Комисије: 

• Биљана Ђерговић, дипл.инж.арх., 
Главни урбаниста града Зајечара, 
председник Комисије 

• Драган Павковић, дипл. инж. грађ., ЈП 
Путеви Србије, члан 

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

• Драго Андријевић, дипл.ел.инж., ЕД 
„Југоисток“, Огранак „Електротимок“ 
Зајечар, члан 

• Драган Николић, дипл.инж.маш., 
пензионер, заменик члана 

• Драгана Цанић, дипл.инж.арх., 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, члан 

  
Испред ГУ Зајечар: 

- Иван Стојановић, дипл.инж.арх., 
шеф Канцеларије за урбанистичке 
послове 

- Биљана Рубежић, дипл. инж. грађ., 
Канцеларија за урбанистичке пос-
лове 

- Лидија Петковић-Нинић, дипл. инж. 
пејз. арх., Канцеларија за урбани-
стичке послове   

 

 Обрађивач Урбанистичког пројекта 
за кп.бр.16188 и 16189 KO Велики  Извор, 
део комплекса новог гробља у Зајечару, 
промена начина сахрањивања у блоку Б1 
на парцелама П-1, П-4, и П-7: Агенција и 
пројектни биро “Проингарх“, одговорни ур-
баниста Зоран Јовановић, дипл. инж. арх. 
  XXVIII/2017 седницу Комисије за 
планове је отворила Биљана Ђерговић 
констатацијом о постојању кворума за пу-
новажно одлучивање и рад на овој седни-
ци и предложила дневни ред који је једно-
гласно усвојен. У току јавне презентације 
урбанистичког пројекта који је на дневном 
реду није било примедби ни сугестија. 
 По 1. тачки дневног реда Биљана 
Ђерговић је дала реч представнику 
обрађивача Урбанистичког пројекта за 
кп.бр.16188 и 16189 KO Велики  Извор, 
део комплекса новог гробља у Зајечару, 
промена начина сахрањивања у блоку Б1 
на парцелама П-1, П-4, и П-7, Зорану 
Јовановићу, да образложи пројекат. 
 Зоран Јовановић је образложио 
израду урбанистичког пројекта, која је 
проистекла из захтева инвеститора на 
иницијативу ЈКП „Хигијена Зајечар“ да се 
предвиди другачији начин сахрањивања, 
тј. на поменутим парцелама на којима је 
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предвиђено сахрањивање у породичним 
гробницама треба променити у сахрањи-
вање у земљи. Истакао је да су сви 
параметри у урбанистичком пројекту преу-
зети из важећег ПДР-у „Ново гробље“ у 
Зајечару (инфраструктура, индекс изгра-
ђености и степен заузетости) и да је 
променом начина сахрањивања добијено 
226 гробних места. 
 Драгана Цанић је питала које је 
категорије земљиште због оцеђивања 
земљишта. 
 Биљана Ђерговић је одговорила да 
је земљиште њива 4. класе, да су сви 
услови и сагласности преузети из важећег 
ПДР-а, као и елаборат инжењерскогеоло-
шких испитивања тла за потребе 
изградње Новог гробља у Зајечару. 
 Зоран Јовановић је образложио да 
ће сахрањивање бити до дубине 1.70м у 
једном нивоу, као дворедна гробна места. 
 Драгана Цанић је напоменула да је 
код сахрањивања у земљи неопходно да 
земљиште буде 1. и 2. класе због 
оцеђивања земљишта, али да је сагласна 
да се урбанистички пројекат прихвати јер 
је неопходно због сахрањивања. 
 Радиша Николић је истакао да ПДР 
садржи геомеханички елаборат који је 
израђен за ту намену. Елаборат је дао 
позитивно мишљење на локацију Новог 
гробља. Објаснио је да је и сам лично 
обишао гробне јаме приликом копања, 
када су се појавиле сумње у исправност 
истих и да је закључио да је земљиште 
јако глиновито, да држи дуго влагу, зато 
такво земљиште лети пуца и земља се 
урушава. Цео педолошки профил је глина, 
али се ископ земље више не ради ручно 
него машински. Што се тиче оцеђивања 
земљишта казао је да је терен нагнут и да 
се површинске воде оцеђују.  
 Драго Андријевић и Драган Павко-
вић су истакли да сва инфраструктура и 
саобраћајно решење морају да буду као у 
важећем ПДР-у у коме су за наведену 
локацију добијени услови и сагласности 
надлежних предузећа, те да се то и нагла-
си кроз текст и карте Урбанистичког про-
јекта, јер се Драган Павковић не слаже за 
постојећим прикључком на државни пут. 
 Драган Николић је одговорио да 
преиспитивање ПДР-а није тема, већ само 

начин сахрањивања на предметне три 
парцеле, а да чланови Комисије могу увек 
да ставе примедбу и траже преиспити-
вање важећег ПДР-а.  
 Биљана Ђерговић је напоменула 
да је разматрана и иницијатива измене 
ПДР „Ново гробље“ у Зајечару, али да би 
то била дужа процедура. Уколико се буде 
радила измена ПДР-а прибављаће се 
нови услови и преиспитивати планско 
решење. 
 Након дискусије по 1. тачки 
дневног реда чланови Комисије дали су 
следеће 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 
да урбанистички пројекат концептуално и 
садржајно није у супротности са  Планом 
детаљне регулације „Ново гробље“ у 
Зајечару (“Сл. лист општина”, бр.1/04) и 
да је у складу са одредбама Закона о 
планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', 
бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
Правилником о садржини, начину и 
поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања (''Сл.гласник 
РС'', бр.64/15), Правилником о општим 
правилима за парцелацију, регулацију и 
изградњу (''Сл.гласник РС'', бр.22/15) и да 
се урбанистички пројекат прихвата.  

Мишљење је дато на основу 
једногласног изјашњавања чланова Коми-
сије за планове. 
 По 2. и 3. тачки дневног реда 
Биљана Ђерговић је образложила израду 
Одлука о измени Просторног плана 
територије града Зајечара и израде Плана 
детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану. Измена 
Закона о планирању и изградњи пре-
двидела је другачији садржај Просторног 
плана, где се уместо шематских приказа 
насељених места (села) предвиђају 
уређајне основе које су много детаљније. 
Такође ће се овом изменом преиспитати 
уочене мањкавости Плана и усагласити са 
важећим законима. Донета је Одлука о 
неприступању изради стратешке процене 
утицаја на животну средину јер је већ 
садржана у Плану, а ништа ново од 
загађивача се не уводи. Што се тиче 
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Одлуке о изради Плана детаљне регула-
ције за уређење и проширење гробља у 
Звездану постоји иницијатива месне за-
једнице Звездан од пре 2 године. Прос-
торни план је прописао обавезу израде 
ПДР-а у случају потребе решавања лока-
ције утврђивањем јавног интереса и изра-
ду геомеханичког елабората за ту намену. 
Парцеле које је месна заједница навела у 
иницијативи имају површину која је 
довољна за Звездан, али постоји и резер-
ва површине која би се могла користити 
за сахрањивање грађана са гравитира-
јућег подручја - V месне заједнице.  
 Биљана Ђерговић је консултовала 
чланове Комисије у вези рока прописаног 
у Одлуци: предлог је да се одлуком утвр-
ди рок на 1 годину или да се не прецизира 
већ да се рок утврђује уговором између 
Града Зајечара и обрађивача. 
 Чланови Комисије су се сложили 
да је најбоље одлуком прописати рок од 
годину дана, а ако треба после годину 
дана могу се поново донети Одлуке о 
изради. 
 Драган Павковић је мишљења да 
обе Одлуке треба да садрже рокове, али 
и да се обрати пажња на саобраћајно 
решење на Звезданском гробљу због 
постојећег приступног пута у великом 
нагибу. 
 Након дискусије по 2. тачки 
дневног реда чланови Комисије дали су 
следеће 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 
да је оправдано приступити изради 
измене Просторног плана територије 
града Зајечара а у свему у складу са 
садржајем Одлуке о измени Просторног 
плана територије града Зајечара и Одлуке 
о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину 
измене  Просторног плана територије 
града Зајечара. 

Мишљење је дато на основу 
једногласног изјашњавања чланова 
Комисије за планове. 
 Након дискусије по 3. тачки 
дневног реда чланови Комисије дали су 
следеће 
 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 
да је оправдано приступити изради Плана 
детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану а у свему 
у складу са садржајем Одлуке о изради 
Плана детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану и Одлуке 
о неприступању изради стратешке проце-
не утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације за уређење и проши-
рење гробља у Звездану 

Мишљење је дато на основу 
једногласног изјашњавања чланова Коми-
сије за планове. 

Под тачком разно није било 
дискусије. 

XXVIII/2017 седница Комисије за 
планове је завршена је у 14 часова. 
 У прилогу овог записника налазе 
се потписи присутних на седници 
Комисије за планове. 
 

ЗАПИСНИЧАР 
Лидија Петковић-Нинић, 

дипл.инж.пејз.арх., 
 

________________________ 
 
 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ 
 

1. Биљана Ђерговић, дипл.инж.арх., с.р. 
 

____________________________ 
 

2. Драган Павковић, дипл.инж.грађ., с.р. 
 

____________________________ 
 

3. Радиша Николић, дипл.инж.грађ., с.р. 
 

____________________________ 
 

4. Драго Андријевић, дипл.ел.инж., с.р. 
 

____________________________ 
 

5. Драган Николић, дипл.инж.маш., с.р. 
 

____________________________ 
 

6. Драгана Цанић, дипл.инж.арх., с.р. 
 

____________________________ 
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На основу члана 9. став 3. Закона 

о стратешкој процени утицаја на животну 
средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 
88/10), а у вези члана 46. Закона о 
планирању и изградњи („''Сл. гласник РС'', 
број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 
42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), 
Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске 
управе града Зајечара, по претходно 
прибављеном Мишљењу Канцеларије за 
заштиту животне средине, доноси  

 
 

О Д Л У К У  

О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ 
СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА  
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА 

ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE ЗА УРЕЂЕЊЕ И 
ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ЗВЕЗДАНУ 

 
 

Члан 1. 

 

Не приступа се изради стратешке 
процене утицаја на животну средину  
Плана детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану. 

 
Члан 2. 

 

Постојеће гробље обухвата следе-
ће катастарске парцеле у катастарској 
општини Звездан: 6938, 6937 и 6936.  

Проширењем гробља биле би 
обухваћене следеће катастарске парцеле 
у катастарској општини Звездан: 6945/1, 
6945/2, 6935/1, 6927/1, 6927/2, 6927/3, 
6926, 6925, 6924 и део 10501.  

Предложена површина обухвата 
плана је око 3,40 ha. 

 
Члан 3. 

 

Циљ израде Плана је стварање 
планских услова за решавање имовинско-
правних односа, припрему и комунално 
опремање градског грађевинског земљиш-
та ради провођења земљишта планираној 
намени. 

 
 

 Планом се стварају услови за 
реализацију и обликовање, за урбанисти-
чко и архитектонско унапређење простора, 
подизање нивоа атрактивности и употреб-
не вредности. 
 План детаљне регулације својом 
концепцијом не може битно утицати на 
животну средину на макро нивоу (ваздух, 
вода, земљиште, становништво, флору, 
фауну, станишта, биодивирзитет, вибра-
ције и буку) у односу на постојеће 
планове.  

На простору обухваћеним планом 
детаљне регулације нема нових могућих 
загађивача. 

Обзиром на претходно може се 
закључити да не постоје нити се 
планирају нови објекти или делатности 
које би захтевале посебне услове за 
заштиту животне средине у односу на 
усвојене Стратешке процене утицаја 
Планова вишег реда на животну средину. 

  
Члан 4. 

 

Ова Одлука је донета у складу са 
датим Мишљењем у вези неприступања 
изради Извештаја о Стратешкој процени 
утицаја број IV/03 број 501-49/2017 од 
28.02.2017. године. 

 
Члан 5. 

 
Ова Одлука је саставни део 

Одлуке о изради плана детаљнe 
регулацијe за уређење и проширење 
гробља у Звездану и објављује се у 
„Службеном листу града Зајечара“.  

 
 

IV/03 број 350-3/2017 
У Зајечару 01.03.2017. године  
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ 

И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
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      На основу члана 18. Уредбе о 

буџетском рачуноводству (''Службени 

гласник РС'', број 125/2013 и 12/2006), 

члана 29. Правилника о буџетском рачу-

новодству, (Сл.лист града Зајечара” бр. 

9/2012), члана 12. Правилника о попису 

имовине и обавеза Градске управе Града 

Зајечара, IV бр. 110-15 од 24.11.2010. 

године, тачке 3. Одлуке о распуштању 

Скупштине Града Зајечара и обрзовању 

Привременог органа Града Зајечара („Сл. 

Гласник РС“, број 10/2017) и члана 35. 

Пословника Привременог органа Града 

Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“, број 

5/2017), Привремени орган Града 

Зајечара је на седници одржаној 

23.03.2017. године,донео  

 

 

О Д Л У К У  

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

ИЗВРШЕНОМ ПОПИСУ ИМОВИНЕ И 

ОБАВЕЗА СА СТАЊЕМ НА ДАН 

31.12.2016. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком усваја се Извештај 

о извршеном попису имовине и обавеза 

Градске управе Града Зајечара који је 

поднела Централна пописна Комисија са 

стањем на дан 31.12.2016. године. 

 

Члан 2. 

 

За утврђене разлике по попису имовине и 

обавеза који су исказани у Извештају 

Централне пописне комисије, поступиће 

се на следећи начин: 

 

1. Да се надлежне службе у Градској 

управи и руковаоци имовине обавежу да 

за сваку промену и кретање имовине 

обезбеде одговарајуће документе из којих 

се у сваком моменту види где је одређено 

средство и код кога је на задужењу. 

2. Да свако пресељавање основних 

средстава из једне у другу просторију или 

објекат прати уредна одговарајућа доку-

ментација о раздужењу/задужењу и да 

Одељење финансија пре почетка сваког 

инвентарисања комисијама обезбеди 

ажурне пописне (инвентарске) листе, 

наначин прописан Правилником о начину 

и роковима вршења пописа имовине и 

обавеза у јединици локалне самоуправе 

Града Зајечара и усклађивања књиговод-

ственог стања са стварним стањем. 

 

3. Начелник Градске управе да се 

обавеже да формира комисију која ће 

испитати све околности у вези установ-

љеног мањка телевизора. Уколико се 

утврди кривац да се донесе акт о накнади 

штете на његово име, а уколико се то не 

може установити да се изврши отпис и 

искњижење телевизора као мањка. 

 

4. Да се изврши отпис и искњижење 

мобилног телефона који је дужио пок. 

начелник Градске управе Томислав 

Павловић, на име уништења истог услед 

собраћајног удеса. 

 

5. Да се испитају околности под којима 

Рајко Стевановић, Милан Станковић и 

Драгомир Каран дуже мобилне телефоне 

и зашто ти телефони нису раздужени, као 

и чији пропуст у раду је овај мањак и 

предузму одговарајуће мере против 

починиоца, као и законске мере за 

разрешење мањка. 

 

6. Да се  испита да ли постоји реверс за 

лаптоп инв. број 000173-11 и ако постоји 

зашто Одсек за књиговодствене није 

Комисији доставио реверс. Ако реверса 

нема да се утврди ко је извршио задуже-

ње лап топа без реверса и да се, на осно-

ву утврђених чињеница предузму одго-

варајуће мере. 

 



8 СТРАНА   БРОЈ 16 SLU@BENI LIST 23. МАРТ  2017.  

 
7.  Да се утврде околности давања таблет 

рачунара Јоковић Ивану и ако су 

испуњени сви уговорни услови да се лап 

топ искњижи из помоћне књиге нефинан-

сијске имовине у Градској управи. 

 

8. Да Канцеларија за књиговодство 

изврши правилно књижење утврђених 

вишкова лап топова у ЕРЦ-у и грејних 

тела у Одељењу за инспекцијске послове 

и комуналну полицију. 

 

9. Начелник Градске управе да образује 

Комисију за расходовање и да се сва 

нефинансијска имовина (основна сред-

ства и ситан инвентар), предложена за 

расход, расходује и искњижи из 

књиговодства Градске управе. 

 

10. Да се осам привезака, приказаних као 

ситан инвентар, отпишу као мањак и 

искњиже. 

 

11. Да се донесе правилник којим 
предвидети начин пријема, контирања, 
увођења у евиденцију, задужења и 
раздужења и измештање основних 
средстава и др. 
 
12. Да се омогући коришћење баркод 
читача и попис преко истог, како би се 
одмах евидентирале све настале промене 
у односу на претходни попис.  
 
13. Да запослени из ЕРЦ-а са Одељењем 
за финансије и Канцеларијом за послове 
књиговодства усагласе 
 

• „стварно“ стање сваког основног 

средства које се односи на 

рачунарску и комуникациону опре-

му, а које сада не одговара правом 

стању (марка и тип рачунара, 

штампача, скенера, монитора, 

телевизора и сл.) према постоје-

ћим кодовима или по потреби 

новим кодовима. 

• кодове рачунара по већ устаље-

ним радним станицама које су 

запосленима у ЕРЦ-у познате одн. 

да последње три цифре баркода 

рачунара добију исте вредности 

као и радна станица сваког 

запосленог, превасходно због лак-

шег праћења кретања рачунарске 

опреме. 

• начин евидентирања монитора, да 

ли сваки монитор засебно водити 

као основно средство или у склопу 

сваког рачунара. Размислити о 

проблему који може настати купо-

вином новог монитора и расходом 

старог у односу на финансијско 

задужење, уколико се основно 

средство води као рачунарски 

склоп или радна станица. 

Садашње стање је да велики број 

монитора није пописан. 

14. Да се изврши отпис потраживања за 
ДТ ГРОУП ВАУ ДОО и НИШПРОДУКТ 
ДОО НИШ, а ако то није могуће да се ово 
питање разреши на неки други законит 
начин. 
 
15. Да Одељење за финансије прибави 
докуметацију у вези потраживања од АД 
ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА и СФПР 
„ЕВА“ и разтреши спорна питања у вези 
ових потраживања. 
 
16. За потраживања на која се обрачунава 
затезна камата а изводи отворених ставки 
(ИОС) нису потписани или чак неким 
дужницима није било могуће их ни 
уручити обавезати Одељење за финан-
сије да у сарадњи са Правобраниоцем 
Града Зајечара у 2017. години исте 
анализира и спроведе поступке неоп-
ходне за решавање ових потраживања у 
складу са законом. 
 
17. За сва потраживања да Одељење за 
финансије изучи начин разрешења и 
преко надлежних органа на законит начин 
предузме мере за реализацију тих 
потраживања. 
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18. Да Одељење за финансије у сарадњи 
са правобраниоцем Града Зајечара 
провери све спорне обавезе и припреми 
неопходну документацију за отпис 
застарелих обавеза. 
 
V бр. 011-13/2017 

У Зајечару, 23.03. 2017. године 

 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 
 На основу члана 19. став 1. тачка 
3. и члана 26. став 1. тачка 1. Закона о 
јавној својини (“Сл.гласник РС”, бр.72/11, 
88/13 и 105/14), чл. 3. и 5. Одлуке о 
распуштању Скупштине града Зајечара и 
образовању Привременог органа града 
Зајечара ("Сл. гласник РС“ бр. 10/17) и чл. 
4. и 35. Пословника Привременог органа 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 5/17), у вези са чл. 14. став 1. тач. 6. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Привремени орган града 
Зајечара, на седници одржаној дана 
23.03.2017. године, донео је   
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

     О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ 

ВОЗИЛА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

I 

 

 ДАЈЕ СЕ на коришћење, без 
накнаде, специјално возило “КОРПА”, 
регистарске ознаке ZA 021-HN, марке 
DAIMLER CHRYSLER, типа ATEGO 818, 
број шасије: WDB9702151K890692, број 
мотора: 90491700363675, година произ-
водње: 2004, снаге 130 KW, радне запре-
мине 4249 ccm, сиве металик боје, које је 
у јавној својини Града Зајечара, Јавном 
комунално-стамбеном предузећу “Зајечар” 
Зајечар, на неодређено време, почев од 
дана доношења овог Решења.  
 

II 

 

 Јавно комунално-стамбено преду-
зеће “Зајечар” Зајечар може користити 
горе наведено возило за обављање 
редовних послова,  у сврху реализације 
свог делокруга рада, уз преузимање 
обавезе регистрације предметног возила, 
одржавања, као и свих врста оправки, 
замене делова и слично. 
 

III 

 

 На основу овог Решења закључиће 
се уговор о давању возила на коришћење 
између Града Зајечара и корисника 
возила, којим ће се ближе регулисати 
међусобна права и обавезе. 

 

IV 

 

 Решење објавити у „ Службеном 
листу града Зајечара“ 
 
V бр. 404-97/2017 
У Зајечару, 23.03.2017.године 
 

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА  

ЗАЈЕЧАРА 

                                                                     

ПРЕДСЕДНИК  

Велимир  Огњеновић, с.р. 

   
 

На основу члана 4. и 35. 
Пословника Привременог органа града 
Зајечара („Службени лист града 
Зајечара“, бр. 5/17), Привремени орган 
града Зајечара, на седници одржаној дана 
23.03.2017. године донео је  

 
 

ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

 
Члан 1. 

 
 Овим Правилником врши се 
допуна Правилника о коришћењу 
средстава репрезентације („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 18/2015), у даљем 
тексту: Правилник. 
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Члан 2. 

 

У члану 4. Правилника иза става 2. 
додаје се нови став 3. који гласи: 
 „Право на коришћење репрезен-
тације имају и председник и чланови 
Привременог органа за време трајања 
мандата Привременог органа.” 
 

Члан 3. 
 

 У свему осталом, Правилник остаје 
непромењен. 
 

Члан 4. 
 

Овај Правилник ступа на снагу, 8 
(осмог) дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“. 

 
V број: 110-18/2017 
У Зајечару, 23.03.2017.године 
 
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Велимир Огњеновић, с.р. 
   
 
 На основу члана 15. став 1. тачка 
4. и став 2. Закона о локалним изборима 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 34/10 – 
Одлука УС и 54/2011), Градска изборна 
комисија града Зајечара, на 12. седници 
одржаној 22.03.2017. године, донела је 

 

ОБЈАШЊЕЊЕ 

 
за примену члана 14. став 4. и став 5. 
Правила о раду бирачких одбора за 
спровођење избора за одборнике 
Скупштине града Зајечара расписаних за 
23. април 2017. године („Службени лист 
града Зајечара“, број 15/2017) 
 
 1. Члан 14. став 4.  и став 5. 
Правила о раду бирачких одбора за 
спровођење избора за одборнике 
Скупштине града Зајечара расписаних за 
23. април 2017. године („Службени лист 
града Зајечара“, број 15/2017) гласе: 

          “(4) Свој идентитет бирач доказује 
важећом личном картом. 
  (5) Осим важећом личном картом, 
свој идентитет бирач може да докаже и 
важећом путном исправом (пасошем), као 
и важећом возачком дозволом која 
садржи јединствени матични број 
грађана.”. 

 Бирачки одбор треба да омогући 
гласање бирачу који свој идентитет 
доказује личном картом са истеклим 
роком важења, под условом да приложи 
потврду Министарства унутрашњих 
послова о поднетом захтеву за издавање 
нове личне карте. 

 2. Објашњење из тачке 1. сходно 
се примењује и у случају гласања бирача 
ван бирачког места, у складу са чланом 
22.  Правила о раду бирачких одбора за 
спровођење избора  за одборнике 
Скупштине града Зајечара расписаних за 
23. април 2017. године. 

 3. Ово објашњење ће бити 
достављено бирачким одборима 
образованим за спровођење избора за 
одборнике Скупштине града Зајечара 
расписаних за 23. април 2017. године. 

         4. Ово објашњење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 

 

I Број 013 - 8/1 
У Зајечару, 22.03.2017. године 
 
ГРАДСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Славка Стојановић,с.р. 

 
 
 
 
. 
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