
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   На основу чланова 6. и 16. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 
16/18) и члана 2. тачка 18. Одлуке о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града“ 
Зајечара бр. 8/19), Градско веће града Зајечара је, на седници одржаној 23.10.2020. 
године, донело   

 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

о давању у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар,  у 

поступку усменог јавног надметања путем јавног оглашавања 
 
 
I 

 
  ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК за давање у закуп покретних ствари у јавној 
својини града Зајечара и то дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, усменим 
јавним надметањем путем јавног оглашавања, према почетној цени за одређивање 
висине месечне закупнине, утврђеној у износу од 7.000,00 динара. 

 
II 
 

 Предметне ствари се дају у закуп на период од једне године, са могућношћу 
продужења трајања закупа.  
  
 

III 
 

 Поступак за давање у закуп покретних ствари у јавној својини града Зајечара 
тач. I овог Закључка, усменим јавним надметањем, спровешће се у складу са 
одредбама Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања 
искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18). 

 
IV 
 

 Поступак усменог јавног надметања спроводи Комисија, која се образује 
посебним актом Градоначелника града Зајечара.  
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V 
 

 Овлашћује се Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, да, са 
најповољнијим понуђачима, по спроведеном поступку, закључи одговарајуће уговоре 
о закупу. 

 
VI 
 

 Утврђује се текст Огласа за давање у закуп покретних ствари у јавној својини 
града Зајечара и то дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, у 
поступку усменог јавног надметања путем  јавног оглашавања, који заједно са 
скицом основе платоа робне пијаце чини саставни део овог Закључка. 
 
 
                                                                   VII 
 
 
      Овим Закључком, замењује се Закључак Градског већа града Зајечара III бр. 02 – 
132/2020 од 29.09.2020. године („Сл. Лист града Зајечара“, бр. 54/20). 

 
VIII 

 
 Закључак објавити у „Сл. листу града Зајечара“ и доставити Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске управе града Зајечара. 
 
 
III бр. 02 -157/2020 
У Зајечару, 23.10.2020. године 
 
 
               ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     
 
                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                       Бошко Ничић,с.р. 
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V 
 

 Овлашћује се Градоначелник града Зајечара, Бошко Ничић, да, са 
најповољнијим понуђачима, по спроведеном поступку, закључи одговарајуће уговоре 
о закупу. 

 
VI 
 

 Утврђује се текст Огласа за давање у закуп покретних ствари у јавној својини 
града Зајечара и то дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар, у 
поступку усменог јавног надметања путем  јавног оглашавања, који заједно са 
скицом основе платоа робне пијаце чини саставни део овог Закључка. 
 
 
                                                                   VII 
 
 
      Овим Закључком, замењује се Закључак Градског већа града Зајечара III бр. 02 – 
132/2020 од 29.09.2020. године („Сл. Лист града Зајечара“, бр. 54/20). 

 
VIII 

 
 Закључак објавити у „Сл. листу града Зајечара“ и доставити Одељењу за 
урбанизам, грађевинске и комуналне послове Градске управе града Зајечара. 
 
 
III бр. 02 -157/2020 
У Зајечару, 23.10.2020. године 
 
 
               ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА     
 
                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                       Бошко Ничић,с.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Градска управа града Зајечара, на основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, 
односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), 
објављује 
       
      О Г Л А С 
 

            за  давање у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже  у           
 Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар,  

у поступку усменог јавног надметања путем јавног оглашавања 
                            
 

 
 1. Дају се у закуп покретне ствари у јавној својини града Зајечара и то дрвене кућице 
за робну пијацу на платоу јавне гараже у Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. 
бр. 8931/11 КО Зајечар, у поступку усменог јавног надметања путем јавног оглашавања, 
према почетној цени за одређивање висине месечне закупнине, утврђеној у износу од 
7.000,00 динара, обележене у складу са скицом основе платоа робне пијаце, која чини 
саставни део овог Огласа. 
 Предметне покретне ствари се дају у закуп на период од једне године, са могућношћу 
продужења трајања закупа.  
 2.  Право учешћа по овом Огласу имају сва правна  лица, односно предузетници, 
регистровани за обављање предметне делатности. 
 3. Јавно усмено надметање биће обављено 8 дана од дана објављивања овог 
Огласа, у Малој сали Градске управе града Зајечара, са почетком у 13,00 сати.  
 4. Писмене пријаве за надметање достављати на адресу: Одељење за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове, Крфска бб, 19000 Зајечар, са назнаком 
„ПОНУДА ЗА ДРВЕНЕ КУЋИЦЕ ЗА РОБНУ ПИЈАЦУ“, најкасније 7 дана од дана 
објављивања овог Огласа. 
 5. Депозит у висини од 10% почетне цене понуђачи су дужни да уплате на депозитни 
рачун Града Зајечара, бр. 840-602804-87 по моделу 97 41-116. 
 6. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку усменог јавног 
надметања  износи 15 дана од дана отварања писмених пријава. 
 7. У пријави обавезно навести број рачуна понуђача на који ће се извршити повраћај 
депозита. 
 8. Пријава која се доставља за предузетнике обавезно садржи: доказ о уплати 
депозита, име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени број грађана, 
назив радње, матични број, а за правна лица: доказ о уплати депозита, назив и седиште, 
копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, пуномоћје за лице 
које заступа подносиоца пријаве. 
 9. Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве не могу учествовати у поступку 
усменог јавног надметања, а непотпуне или неблаговремене пријаве биће одбачене.  
 10. У вези разгледања кућица, као и обавештавања о другим околностима везаним за 
предмет овог Огласа, заинтересована лица се могу обратити Одељењу за урбанизам, 
грађевинске и комунално стамбене послове ГУ града Зајечара, на тел. 019/444-710, (Горан 
Николић). 
 11. Текст Огласа објавити на веб страници Града и у листу који се дистрибуира на 
територији града Зајечара. 
 
 
                                             ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  
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 На основу члана 8. став 1. тачка 3. Одлуке оснивању Буџетског фонда за 
подстицање рађања деце на територији града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 40/2016) и тачке IV, став 1., алинеја 3. Решења о образовању и именовању 
Комисије за подстицање рађања деце на територији града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 42/2016, 4720/18 и 54/2020), Комисија за подстицање рађања деце на 
територији града Зајечара, на седници одржаној 23.10.2020. године, донела је  
 
 

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
 

 Овом одлуком уређују се критеријуми за остваривање права на доделу 
средстава за БМПО у граду Зајечару. 
 Овом одлуком утврђују се шира права у односу на права из обавезног 
здравственог осигурања у циљу да би се што већи број парова укључио у поступак 
биомедицински потпомогнуте оплодње. 
 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 
 

Члан 2 
 

 Критеријуми за остваривање права на доделу средстава за биомедицински 
потпомогнуту оплодњу: 
 - да жена у моменту подношења захтева/пријаве, није навршила 45 година 
живота; 
 - да пар или бар један партнер има држављанство Републике Србије и да оба 
партнера имају пребивалиште на територији града Зајечара најмање годину дана 
пре дана подношења захтева/пријаве; 
 - да пар не испуњава услове за укључивање у Програм вантелесне оплодње 
који финансира Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја 
покушаја вантелесне оплодње, година старости женског партнера или пола.   
  
 Право на финансијску помоћ за поступак БМПО из става 1. овог члана, могу 
остварити: 
 - жене којима је утврђен секундарни стерилитет (које имају деце, али немају 
услова да природним путем добију друго односно треће дете, без обзира код ког 
партнера је утврђен стерилитет и да ли су претходне трудноће биле из природне или 
биомедицински потпомогнуте оплодње); 
 - парови у којима мушкарац нема деце, или нема живе деце; 
 - парови који су првом вишеструком трудноћом добили децу без обзира да ли 
из природне или биомедицински потпомогнуте оплодње, а до друге трудноће не 
може да дође без поступка БМПО. 

 
 

Члан 3 
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 Право на доделу средстава за вантелесну оплодњу која се исплаћује из 
средстава буџета Града, се може остварити за један покушај биомедицински 
потпомогнуте оплодње. 

ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 4 
 

 Висина додељених средстава износи 300.000,00 динара по пару, и исплаћује 
се у једнократном износу. 

 
ПОСТУПАК 

 
Члан 5 

 
 Захтев/пријава за доделу средстава се подноси Градској управи града 
Зајечара - Одељењу за привреду и друштвене делатности. 
 Захтев/пријава за доделу средстава за БМПО мора бити својеручно потписан 
од стране оба партнера.  
 Уз захтев/пријаву се прилаже: 
 - извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока да пар 
живи у ванбрачној заједници; 
 - уверење о држављанству Републике Србије пара; 
 - уверење о пребивалишту пара (потврда МУП-а РС да је место сталног 
пребивалишта на територији града Зајечара) 
 - фотокопије личних карти; 
 - предрачун здравствене установе, која ће вршити поступак БМПО о висини 
средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису у 
регистар код надлежног органа; 
 - фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева 
и Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и 
асистирану репродукцију; 
 - потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Зајечару 
да пар не испуњава услове за укључивање у Програм БМПО који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне 
оплодње, година старости женског партнера или пола. 
 

Члан 6 
 

 Захтев/пријава се подноси на писарници Градске управе града Зајечара, уз 
пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком "Комисија за 
подстицање рађања деце на територији града Зајечара – Захтев/пријава за доделу 
средстава за БМПО". 
 

Члан 7 
 

 О праву на доделу средстава одлучује Градско веће града Зајечара, на основу 
Предлога Комисије за подстицање рађања деце на територији града Зајечара. 
 Комисију за подстицање рађања деце на територији града Зајечара именује 
Градско веће града Зајечара посебним решењем. 
 Комисија за подстицање рађања деце на територији града Зајечара на основу 
ове одлуке, сачињава предлог Решења о додели средстава за БМПО. 
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 Право на доделу средстава за вантелесну оплодњу која се исплаћује из 
средстава буџета Града, се може остварити за један покушај биомедицински 
потпомогнуте оплодње. 

ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 
 

Члан 4 
 

 Висина додељених средстава износи 300.000,00 динара по пару, и исплаћује 
се у једнократном износу. 

 
ПОСТУПАК 

 
Члан 5 

 
 Захтев/пријава за доделу средстава се подноси Градској управи града 
Зајечара - Одељењу за привреду и друштвене делатности. 
 Захтев/пријава за доделу средстава за БМПО мора бити својеручно потписан 
од стране оба партнера.  
 Уз захтев/пријаву се прилаже: 
 - извод из матичне књиге венчаних или оверена изјава два сведока да пар 
живи у ванбрачној заједници; 
 - уверење о држављанству Републике Србије пара; 
 - уверење о пребивалишту пара (потврда МУП-а РС да је место сталног 
пребивалишта на територији града Зајечара) 
 - фотокопије личних карти; 
 - предрачун здравствене установе, која ће вршити поступак БМПО о висини 
средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису у 
регистар код надлежног органа; 
 - фотокопије медицинске документације и лабораторијских налаза које захтева 
и Републичка стручна комисија Министарства здравља, за вантелесну оплодњу и 
асистирану репродукцију; 
 - потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале у Зајечару 
да пар не испуњава услове за укључивање у Програм БМПО који финансира 
Републички фонд за здравствено осигурање, у погледу броја покушаја вантелесне 
оплодње, година старости женског партнера или пола. 
 

Члан 6 
 

 Захтев/пријава се подноси на писарници Градске управе града Зајечара, уз 
пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком "Комисија за 
подстицање рађања деце на територији града Зајечара – Захтев/пријава за доделу 
средстава за БМПО". 
 

Члан 7 
 

 О праву на доделу средстава одлучује Градско веће града Зајечара, на основу 
Предлога Комисије за подстицање рађања деце на територији града Зајечара. 
 Комисију за подстицање рађања деце на територији града Зајечара именује 
Градско веће града Зајечара посебним решењем. 
 Комисија за подстицање рађања деце на територији града Зајечара на основу 
ове одлуке, сачињава предлог Решења о додели средстава за БМПО. 

 Против решења Градског веће града Зајечара о додели средстава, се не може 
уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор. 
 

 
 
 

Члан 8 
 

 Средства за остваривање права на доделу средстава за БМПО, обезбеђују се 
у буџету града Зајечара. 
 Средства за БМПО из буџета града Зајечара се преносе одговарајућој 
здравственој установи на основу решења о додели средстава за БМПО Градског 
већа града Зајечара, и предрачуна здравствене установе. 
  

Члан 9 
 

 Корисник средстава је дужан да додељена средства искључиво користи за 
намену за коју су додељена. 
 Здравствена установа на чији рачун су уплаћена средства је дужна да достави 
рачун и потврду о обављеним услугама Одељењу за финансије, Градске управе 
града Зајечара, одмах а најкасније у року од 30 дана по обављеном поступку БМПО. 
 Пар који испуњава услове за доделу средстава за поступак БМПО, а који је из 
оправданих разлога (оправданост разлога процењује Градско веће града Зајечара уз 
прибављен предлог Комисије за подстицање рађања деце на територији града 
Зајечара), након ступања ове одлуке на снагу, о сопственом трошку започео поступак 
БМПО, има право на рефундирање дела трошкова у висини предвиђених средстава 
из члана 4. ове Одлуке, на основу поднетог рачуна и потврде о извршеној 
биомедицински потпомогнутој оплодњи. 
 Утврђена висина средстава из члана 4. ове Одлуке се у изузетним 
случајевима може пренети на текући рачун пара којем је ово право Решењем 
утврђено, и то само ако уз захтев/пријаву за доделу средстава приложе и налаз 
лекара специјалисте којим се потврђује да је због медицинских разлога код једног 
или оба партнера, поступак БМПО могуће обавити једино у иностранству, а чланови 
Комисије за подстицање рађања деце на територији града Зајечара обједињеним 
Предлогом то и потврде. 
 Фактуру и извештај здравствене установе у иностранству као доказ о 
наменском трошењу додељених средстава и спроведеном поступку вантелесне 
оплодње, корисник је дужан да достави у року од 30 дана, од дана извршеног 
поступка БМПО, а најдуже у року од годину дана од дана преноса средстава, осим у 
случајевима када је због припреме за сам поступак БМПО оправдан дужи рок. 
 Уколико корисник средстава, у року из става 2. и става 4. овог члана, не 
достави извештај и фактуру здравствене установе у року, сматраће се да средства 
нису наменски утрошена и покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава 
увећаних за законску затезну камату. 
 

Члан 10 
 

 О правима по овој одлуци, град Зајечар обавештава грађане преко средства 
јавног информисања. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

    Члан 11  
 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о утврђивању критеријума за 
доделу средстава Буџетског фонда за подстицање рађања деце на територији града 
Зајечара, IV/02 број 06-17/1-2019 од 11.02.2019. године. 
 

 
Члан 12 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
IV/03 број 06-149/2020 
У Зајечару, 23.10.2020. год. 
                                                           
                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
                         др Мирко Траиловић с.р. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23. ОКТОБАР 2020.               S L U @ B E N I  L I S T                 БРОЈ 60    СТРАНА |    9

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

    Члан 11  
 
 Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука о утврђивању критеријума за 
доделу средстава Буџетског фонда за подстицање рађања деце на територији града 
Зајечара, IV/02 број 06-17/1-2019 од 11.02.2019. године. 
 

 
Члан 12 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
 
IV/03 број 06-149/2020 
У Зајечару, 23.10.2020. год. 
                                                           
                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
                         др Мирко Траиловић с.р. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Садржај Службеног листа број 60/2020 

 
АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
Закључак о давању у закуп дрвених кућица за робну пијацу на платоу јавне гараже у 
Зајечару, у ул. Булевар Др. Зорана Ђинђића, на кп. бр. 8931/11 КО Зајечар,  у поступку 
усменог јавног надметања путем јавног оглашавања..........................................................1 
 
 
 
 
АКТА КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ РАЂАЊА ДЕЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 
 
Одлука о утврђивању критеријума за доделу средстава Буџетског фонда за подстицање 
рађања деце на територији града Зајечара..........................................................................5 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

	 |	СТРАНА					БРОЈ	60	 	 S L U @ B E N I  L I S T 	 															23.	ОКТОБАР	2020.10


