
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 1. 
и члана 66. став 3. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-
др.закон) и члана 39. став 1. тачка 1. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 10/08, 20/09, 21/11, 56/13, 
22/14 и 8/16), Скупштина града Зајечара 
на седници одржаној 15.06.2017. године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
 У Пословнику Скупштине града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 13/09 и 9/11), у даљем тексту: 
Пословник, у члану 71. став 7. мења се и 
гласи: 
 
 „Одлуке и друге акте предложене 
од стране овлашћених предлагача о 
питањима из надлежности Скупштине, уз 
које је, у складу са Пословником, достав-
љен одговарајући материјал, председник 
Скупштине може да уврсти у предлог 
дневног реда“., 
 а после става 7. додају се нови 
став 8. и став 9. који гласе: 
 
 „Скупштина је дужна да се изјасни 
да ли да се у дневни ред уврсте, по 
редоследу подношења, одлуке и други 
акти који су предложени од стране 
овлашћених предлагача и тичу се питања 
из надлежности Скупштине, које председ-
ник Скупштине није уврстио у дневни ред. 
Овлашћени предлагач одлуке и других 
аката има право да образложи свој 
предлог у трајању од најдуже пет минута. 
 
 
 

 Одлуке и други акти из претходног 
става о којима се Скупштина изјаснила да 
се уврсте у дневни ред, увршћују се као 
последње тачке дневног реда, а пре тачке 
одборничка питања, уколико је тачка 
одборничка питања увршћена у дневни 
ред.“ 
 

Члан 2. 
 

 У Пословнику, у члану 77. став 2. 
мења се и гласи: 
 
 „Дневни ред садржи предлоге 
аката које је председник Скупштине 
уврстио у дневни ред, предлоге аката  
који су предложени од стране овлашћених 
предлагача,  а за које се Скупштина 
изјаснила да се уврсте у дневни ред и 
одборничка питања као посебну тачку“. 
 
 У Пословнику, у члану 77. став 3. 
мења се и гласи: 
 
 „Дневни ред седнице по хитном 
поступку може да садржи одборничка 
питања као посебну тачку, уколико је 
председник Скупштине у предлог дневног 
реда уврстио тачку одборничка питања“.. 
 

Члан 3. 
 

 У Пословнику, у члану 81. став 2. 
мења се и гласи: 
 
 „У случају да Скупштина не усвоји 
предложени дневни ред, председник 
Скупштине закључује седницу, а наредну 
седницу заказује са истим или измењеним 
дневним редом.“ 

Члан 4. 
 

 У Пословнику, у члану 82. после 
става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
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 „Изузетно, говор председника 
одборничких група у претресу може 
трајати најдуже петнаест минута.“, 
 
 а досадашњи ставови од 6. до 8. 
постају ставови од 7. до 9. 
 

Члан 5. 
 

 У Пословнику, у члану 83. став 1. 
мења се и гласи: 
 
 „Одборнику који жели да говори о 
повреди Пословника, председник 
Скупштине даје реч одмах по завршеном 
излагању претходног говорника.“ 
 
 У Пословнику, у члану 83. после 
става 5. додаје се нови став 6. који гласи: 
 
 „Одборник не може да укаже на 
повреду Пословника на коју је већ 
указано.“ 
 а досадашњи став 6. постаје став 7. 
 

Члан 6. 
 

 У Пословнику, у члану 85. став 1. 
мења се и гласи: 
 
 „Уколико се одборник или други 
учесник у претресу у свом излагању на 
седници Скупштине увредљиво изрази о 
одборнику који није члан исте одборничке 
групе, односно о другом учеснику у прет-
ресу, наводећи његово име и презиме или 
функцију, односно погрешно протумачи 
његово излагање, одборник на кога се 
излагање односи има право на реплику 
одмах по завршетку тог излагања.“ 
 

Члан 7. 
 

 У Пословнику, у члану 95. став 2. 
мења се и гласи: 
 
 „Јавно гласање може да се врши 
електронским путем, притиском одговара-
јућег тастера на кутији за електронско 
гласање, или подизањем руку одборника, 
о чему одлучује председавајући.“ 
 
 

Члан 8. 
 

 У Пословнику, део члана 98. који 
гласи:  
 
 „и 83. став 6.“, мења се и гласи: 
 
 „82. став 6., 83. став 6. и 7. и 115. 
став 6.“ 
 

Члан 9. 
 

 У Пословнику, у члану 115. став 5. 
мења се и гласи: 
 
 „На седници Скупштине сазваној 
по хитном поступку, по правилу, могу се 
постављати одборничка питања, сходно 
члану 77. став 3. Пословника“,  
  
 а после става 5. додају се нови 
ставови 6. и 7. који гласе: 
 
 „Време за постављање одборнич-
ких питања одређује се у трајању од 
најдуже три минута за сваког одборника. 
 Председник Скупштине је дужан да 
у предлог дневног реда уврсти тачку 
одборничка питања најмање једном у три 
месеца.“ 
 

Члан 10. 
 

 У Пословнику, у члану 121. став 1. 
мења се и гласи: 
 
 „Председник Скупштине, у случају 
непосредне ратне опасности, ратног 
стања, ванредног стања или ванредне 
ситуације:“. 
 

Члан 11. 
 

 У Пословнику, у члану 122. део који 
гласи: 
 
 „или ванредног стања,“, брише се, 
 
 а иза речи „за време ратног стања“, 
додају се речи: 
 
 „, ванредног стања или ванредне 
ситуације,“. 
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Члан 12. 

 
 У Пословнику, у члану 123. део који 
гласи: 
 
 „или ванредног стања,“, брише се, 
 
 а иза речи „ратног стања“, додају 
се речи: 
 
 „, ванредног стања или ванредне 
ситуације,“. 
 

Члан 13. 
 

 У свему осталом Пословник остаје 
непромењен. 
 

Члан 14. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
 I број: 011-22/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 

 На основу члана 46. став 3. Закона 
о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 15.06.2017. године, 
донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 ПРЕСТАЈЕ мандат одборнику 
Скупштине града Зајечара, Зорану Јелен-
ковићу због подношења усмене оставке. 
 
 
 

Члан 2. 
 

 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења одлуке. 
 

Члан 3. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у “Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 I број: 011-23/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р.   
   

 

 На основу члана 56. став 2. Закона 
о локалним изборима (“Сл. гласник РС“,  
бр. 129/2007, 34/2010-одлука УС и 
54/2011), Скупштина града Зајечара, на 
основу Извештаја Верификационог 
одбора о избору одборника, на седници 
одржаној 15.06.2017. године, донела је 
 

 
О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА 
ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ мандат одбор-
ницима Скупштине града Зајечара, и то: 
 

1. Ивану Чикарићу 
2. Славку Стојановићу 
3. Бобану Станковићу 
4. Косари Фиџовић 
5. Небојши Петровићу 
6. Данијелу Илићу 
7. Наташи Гмитровић 
8. Драгиши Труцићу 
9. Војиславу Брашанцу 
10. Миодраг Ђорђевић 
11. Бори Димитријевићу 
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Члан 2. 

 

 Против ове Одлуке може се 
изјавити жалба Управном суду у року од 
48 часова од дана доношења одлуке. 
 

Члан 3. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу даном 
доношења и објављује се у “Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 011-21/2017 
У Зајечару, 15.06.2017. године 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
   

 

На основу члана 35. став 6. 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), члана 39. 

Статута града Зајечара (''Службени лист 

града Зајечар'' број 1/08, 20/09, 21/11, 

56/13, 22/14 и 8/16), Скупштина града 

Зајечара, на седници одржаној  

15.06.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНИ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 1. 

 

Приступа се измени Просторног 

плана територије града Зајечара (у 

даљем тексту: Измена просторног плана). 

 

Члан 2. 

 

Циљ измене просторног плана 

је преиспитивање планираних решења за 

просторно планско уређење територије 

града Зајечара, смерница развоја делат-

ности, намена површина и услова за одр-

живи и равномерни развој територије 

града Зајечара као и усаглашавање 

садржине плана са Законом о планирању 

и изградњи. 

 

Члан 3. 

 

Граница подручја измене прос-

торног плана је задржана из важећег 

Просторног плана територије града 

Зајечара, одређена је административним 

границама територије града Зајечара, 

површине 1.069,00 км2, а према графич-

ком прилогу који је саставни део ове 

Одлуке. 

 

Члан 4. 

 

Садржина измене просторног 

плана, одређена је чланом 20. Закона о 

планирању и изградњи и обухвата: 

 

1) обухват грађевинског подручја; 

2) планиране намене простора; 

3) мрежу насеља и дистрибуцију 

служби и делатности; 

4) просторни развој саобраћаја и 

инфраструктурних система; 

5) делове територије за које је 

предвиђена израда урбанистичког 

плана или урбанистичког пројекта; 

6) уређајне основе за села; 

7) планирану заштиту, уређење, 

коришћење и развој природних и 

културних добара и животне 

средине; 

8) правила уређења и правила 

грађења за делове територије за 

које није предвиђена израда 

урбанистичког плана; 

9) мере и инструменте за 

спровођење плана; 

10) мере за равномерни територијални 

развој јединице локалне 

самоуправе. 
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Члан 5. 

 

Израда измене просторног 

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 6. 

 

Рок за израду измене 

просторног плана је 12 месеци од дана 

ступања на снагу ове Одлуке.  

Динамика израде појединих 

фаза се уређује уговором између Града 

Зајечара и обрађивача. 

 

Члан 7. 

 

Средства за израду измене 

просторног плана обезбеђују се из буџета 

Града Зајечара. Начин финансирања се 

уређује уговором између Града Зајечара и 

обрађивача.  

 

Члан 8. 
 

Саставни део ове Одлуке је 
Одлука о неприступању изради стратешке 
процене утицаја на животну средину 
измене просторног плана, IV/03 број 350-2 
од 28.02.2017. године. 

 
Члан 9. 

 
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 измене просторног плана 
организује упознавање 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 10. 

 

Нацрт измене просторног плана 

подлеже стручној контроли од стране 

Комисије за планове града Зајечара. 

О извршеним стручној контроли 

саставља се извештај који је саставни део 

образложења Плана. 

 

Члан 11. 

 

Након стручне контроле оглашава 

се јавни увид у локалном листу ''Тимок'', а 

текст огласа истиче се на огласној табли 

зграде Скупштине града Зајечара. 

Излагање измене просторног 

плана на јавни увид врши се у 

просторијама Градске управе града 

Зајечара и траје 30 дана од дана 

оглашавања. 

О излагању измене просторног 

плана на јавни увид стара се орган 

Градске управе надлежан за послове 

просторног и урбанистичког планирања. 

 

Члан 11. 

 

Саставни део ове Одлуке је 

Записник Комисије за планове града 

Зајечара IV/03 број 06 – 18/2017 од 

07.03.2017. године. 

 

Члан 12. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу града Зајечара''. 

 

I број 350–15/2017 

У Зајечару, 15.06.2017. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, 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 про-
јекта 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 посло-
ве 

- Биљана Рубежић, дипл. инж. грађ., 
Канцеларија за урбанистичке посло-
ве 

- Лидија Петковић-Нинић, дипл. инж. 
пејз. арх., Канцеларија за урбанис-
тичке 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 
урбаниста Зоран Јовановић, дипл. инж. 
арх. 
   
 XXVIII/2017 седницу Комисије за 
планове је отворила Биљана Ђерговић 
констатацијом о постојању кворума за 
пуноважно одлучивање и рад на овој 
седници и предложила дневни ред који је 
једногласно 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, 
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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 
предвиђено сахрањивање у породичним 
гробницама треба променити у 
сахрањивање у земљи. Истакао је да су 
сви параметри у урбанистичком пројекту 
преузети из важећег ПДР-у „Ново гробље“ 
у Зајечару (инфраструктура, индекс 
изграђености 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 инжењерско-
геолошких 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 
Павковић су истакли да сва инфра-

структура 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 нагласи кроз текст и карте 
Урбанистичког пројекта, 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 преиспитива-
ње 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 
Комисије за планове. 
 По 2. и 3. тачки дневног реда 
Биљана Ђерговић је образложила израду 
Одлука о измени Просторног плана тери-
торије града Зајечара и израде Плана 
детаљне регулације за уређење и проши-
рење гробља у Звездану. Измена Закона 
о планирању и изградњи предвидела је 
другачији садржај Просторног плана, где 
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се уместо шематских приказа насељених 
места (села) предвиђају уређајне основе 
које су много детаљније. Такође ће се 
овом изменом преиспитати уочене мањка-
вости Плана и усагласити са важећим 
законима. Донета је Одлука о непристу-
пању изради стратешке процене утицаја 
на животну средину јер је већ садржана у 
Плану, а ништа ново од загађивача се не 
уводи. Што се тиче Одлуке о изради Пла-
на детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану постоји 
иницијатива месне заједнице Звездан од 
пре 2 године. Просторни план је прописао 
обавезу израде ПДР-а у случају потребе 
решавања локације утврђивањем јавног 
интереса и израду геомеханичког елабо-
рата за ту намену. Парцеле које је месна 
заједница навела у иницијативи имају пов-
ршину која је довољна за Звездан, али 
постоји и резерва површине која би се 
могла користити за сахрањивање грађана 
са гравитирајућег подручја - V месне 
заједнице.  
 Биљана Ђерговић је консултовала 
чланове Комисије у вези рока прописаног 
у Одлуци: предлог је да се одлуком 
утврди 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 проце-
не утицаја на животну средину измене  
Просторног плана територије града 
Зајечара. 

Мишљење је дато на основу једно-
гласног 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 
процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације за уређење и 
проширење гробља у Звездану 

Мишљење је дато на основу 
једногласног изјашњавања чланова 
Комисије 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., с.р.  
 
 

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 ИЗМЕНЕ 

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ТЕРИТОРИЈЕ 
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 

Не приступа се изради стратешке 
процене утицаја на животну средину Из-
мене Просторног плана територије града 
Зајечара.  

 
Члан 2. 

 

Граница подручја Измене простор-
ног плана је задржана из важећег Прос-
торног плана територије града Зајечара, 
одређена је административним границама 
територије града Зајечара, површине 
1.069,00 км2. 

Стратешком проценама утицаја на 
животну средину Просторног плана тери-
торије града Зајечара, евидентирани су 
загађивачи животне средине и дат 
предлог мера заштите животне средине.  

 
Члан 3. 

 

Измена просторног плана има за 
циљ преиспитивање планираних решења 
за просторно планско уређење територије 
града Зајечара, смерница развоја 
делатности, намена површина и услова за 
одрживи и равномерни развој територије 
града Зајечара као и усаглашавање 
садржине плана са Законом о планирању 
и изградњи и другим прописима. 

 

Изменом просторног плана 

територије града Зајечара не планира се 

увођење нових могућих загађивача у 

односу на стање разматрано Стратешком 

проценом утицаја на животну средину 

Просторног плана територије града 

Зајечара, тако да план својом концепци-

јом не може битно утицати на животну 

средину на микро нивоу (ваздух, вода, 

земљиште, становништво, флора, фауна 

и бука).  

 

Члан 4. 

 

Ова Одлука је донета у складу са 

датим Мишљењем у вези неприступања 

изради Извештаја о Стратешкој процени 

утицаја број IV/03 број 501-48/2017 од 

27.02.2017. године. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука је саставни део 

Одлуке о измени Просторног плана 

територије града Зајечара и објављује се 

у „Службеном листу града Зајечара“.  

 

 

IV/03 број 350-2/2017 

У Зајечару 28.02.2017. године  

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ 

И КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 

Божа Коцић, дипл.инж.грађ., с.р. 
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 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 15.06.2017. 
године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Одбора за 
административна питања 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

    У Одбор за административна 
питања Скупштине града Зајечара, 
бирају се:  
 
 -За председника 
 
     Татјана Стојановић 
  
 -За заменика председника 
 
      Данијел Илић 
 
 За чланове: 
 
   1. Денис Ранђеловић 
   2. Борислава Тошић 
   3. Зоран Анђелковић 
   4. Јовица Михаиловић 
   5. Анка Младеновић 
   6. Данијела Митић 
   7. Јована Тошић 

 
II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-163/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 

 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Одбора за 
друштвене делатности  

Скупштине града Зајечара 
 
I 
 

    У Одбор за друштвене делат-
ности Скупштине града Зајечара, бирају 
се:  
 
 -За председника 
 
     Марина Ницојевић 
  
 -За заменика председника 
 
      Биљана Глишић 
 
 За чланове: 
 
   1. Бранкица Васић 
   2. Нина Погарчић 
   3. Марица Димитријевић 
   4. Драгана Рашић 
   5. Иван Чикарић 
   6. Александар Митровић 
   7. Вања Панајотовић 

 
II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-158/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Одбора за 
комуналне делатности  

Скупштине града Зајечара 
 
I 
 

У Одбор за комуналне делатности 
Скупштине града Зајечара, бирају се:  

 
    -За председника 
 
     Славко Стојановић 
  
 -За заменика председника 
 
      Радиша Игњатовић 
 
 За чланове: 
 
   1. Предраг Ристић 
   2. Зоран Ивковић 
   3. Александар Бранковић 
   4. Милош Стојадиновић 
   5. Иван Јоковић 
   6. Саша Ивковић 
   7. Његош Раковић 

 
II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-159/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 
 

 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Одбора за 
приватно предузетништво 
Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

    У Одбор за приватно предузет-
ништво Скупштине града Зајечара, 
бирају се:  

 
    -За председника 
 
     Иван Јоковић 
  
 -За заменика председника 
 
      Слободан Перчић 
 
 За чланове: 
 
   1. Предраг Марковић 
   2. Зоран Ивковић 
   3. Ненад Ристовић 
   4. Миодраг Стаменовић 
   5. Божидар Јанковић 
   6. Милош Николић 
   7. Александра Николић 

 
II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-160/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Одбора за 
развој пољопривреде и села 

Скупштине града Зајечара 
 
I 
 

    У Одбор за развој пољоприв-
реде и села Скупштине града Зајечара, 
бирају се:  
 
 -За председника 
 
     Славиша Ђорђевић 
  
 -За заменика председника 
 
      Драгиша Труцић 
 
 За чланове: 
 
   1. Дарко Антић 
   2. Љиљана Ђенић 
   3. Ненад Пајкић 
   4. Мијодраг Симоновић 
   5. Слободан Перчић 
   6. Звонко Србуловић 
   7. Рајан Јовановић 

 
II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-161/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 

 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Одбора за 
омладину и спорт Скупштине града 

Зајечара 
 
I 
 

    У Одбор за омладину и спорт 
Скупштине града Зајечара, бирају се:  
 
 -За председника 
 
     Вице Лалић 
  
 -За заменика председника 
 
      Мирјана Водовић 
 
 За чланове: 
 
   1. Дарио Петковић 
   2. Александар Марјановић 
   3. Давор Јанковић 
   4. Миша Станојловић 
   5. Александра Голубовић 
   6. Бора Богдановић 
   7. Иван Ристић 

 
II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-162/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Комисије за 
Статут града  Зајечара 

 
I 
 

    У Комисију за Статут града 
Зајечара, бирају се:  
 
 -За председника 
 
  Мирјана Водовић 
  
 -За заменика председника 
  
  Бобан Станковић 
 
 За чланове: 
 
   1. Марија Марковић 
   2. Александар Марјановић 
   3. Предраг Станковић 
   4. Милена Ивановић 
   5. Ана Ничић 

 
 

II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 
 I број: 02-164/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 
 
 

 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Комисије за 
буџет и финансије Скупштине града 

Зајечара 
 
I 
 

    У Комисију за буџет и финансије 
Скупштине града Зајечара, бирају се:  
 
 -За председника 
 
  Мирјана Жикић 
  
 -За заменика председника 
  
  Татјана Стојановић 
 
 За чланове: 
 
   1. Томислав Радовић 
   2. Бобан Погарчић 
   3. Ненад Ристовић 
   4. Ненад Поповић 
   5. Маја Станковић 

 
 

II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-165/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Комисије за 
заштиту и унапређивање животне 
средине Скупштине града Зајечара 

 
I 
 

    У Комисију за заштиту и 
унапређивање животне средине Скуп-
штине града Зајечара, бирају се:  
 
 -За председника 
 
  Данијела Јовановић 
  
 -За заменика председника 
  
  Александар Петровић 
 
 За чланове: 
 
   1. Марко Жикић 
   2. Бобан Погарчић 
   3. Милош Стојадиновић 
   4. Небојша Петровић 
   5. Мирослава Динић 

 
 

II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 

I број: 02-166/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 
 

 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Комисије за 
избор и именовања, награде и 

признања Скупштине града Зајечара 
 
I 
 

    У Комисију за избор и име-
новања, награде и признања Скупшти-
не града Зајечара, бирају се:  
 
 -За председника 
 
  Јовица Михаиловић 
  
 -За заменика председника 
  
  Косара Фиџовић 
 
 За чланове: 
 
   1. Жељко Антијевић 
   2. Ана Војводић 
   3. Предраг Марушић 
   4. Анка Младеновић 
   5. Јелена Рајић 

 
 

II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 
 I број: 02-167/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члaна 43., члана 44. и 
члана 45. 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 
15.06.2017. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору председника, заменика 

председника и чланова Комисије за 
предлагање назива улица, тргова, 

школа, институција и установа и других 
делова насељених места 

 
I 
 

    У Комисију за предлагање нази-
ва улица, тргова, школа, институција и 
установа и других делова насељених 
места Скупштине града Зајечара, бирају 
се:  
 
 -За председника 
 
  Иван Чикарић 
  
 -За заменика председника 
  
  Саша Ивковић 
 
 За чланове: 
 
   1. Душица Петров 
   2. Љиљана Ђенић 
   3. Мариора Николчић 
   4. Биљана Глишић 
   5. Томислав Пејчић 

 
 

II 
 

 Решење доставити именованима и 
архиви Скупштине града. 
 
 
 I број: 02-168/2017 
 У Зајечару, 15.06.2017.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу члана 55. став 3. Закона 
о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015 - 
аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 - 
одлука УС), члана 32. став 1. тачка 9., а у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон и 
101/2016-др.закон) и члана 39. став 1. 
тачка 10. Статута града Зајечара 
(„Сл.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 15.06.2017. године, донела  је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 
„ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ Татјана Стојано-
вић, представник јединице локалне 
самоуправе, са места члана Управног 
одбора Предшколске установе „Ђулићи“ у 
Зајечару, на лични захтев. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

  Чланом 55. став 3. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања, прописано је, између осталог, 
да ће Скупштина јединице локалне 
самоуправе разрешити, пре истека 
мандата, поједине чланове, укључујући и 
председника или орган управљања 
установе, на лични захтев члана. 
 

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи, прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом, а чланом 66. став 3. истог 
Закона, прописано је да се одредбе овог 
закона које се односе на скупштину 
општине примењују на градску скупштину. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје саглас-
ност на њихове статуте, именује и разре-
шава школске одборе, у складу са 
законом. 
 
 Татјана Стојановић именована је 
за члана Управног одбора Предшколске 
установе „Ђулићи“ у Зајечару, као 
представник јединице локалне самоупра-
ве, Решењем Скупштине града Зајечара, I 
број 02-240/2016 од 01.09.2016. године. 
Татјана Стојановић је поднела оставку на 
место члана  Управног одбора Предшкол-
ске установе „Ђулићи“ у Зајечару дана 
06.06.2017. године. 
  
 Скупштина града Зајечара је на 
својој 2. седници одржаној дана 
15.06.2017. године констатовала да је 
Татјана Стојановић, у складу са чланом 55. 
став 3. Закона о основама система 

образовања и васпитања, разрешена на 
лични захтев са места члана Управног 
одбора Предшкослке установе „Ђулићи“ у 
Зајечару. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
  
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованој, 
Предшколској установи „Ђулићи“ у 
Зајечару и архиви. 
 
 
 I број: 02-157/2017 
 У Зајечару,15.06. 2017. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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