
            На основу члана 184. став  1. тачка 2. Закона о општем управном поступку 
(“Службени гласник РС”, бр.18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 66. став 1.
тачка 5. Статута града Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 4/19) и члана 2. став 1. 
тачка 5. Одлуке о Градском већу града Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, бр. 8/19), 
Градско веће града Зајечара, решавајући у управном поступку у другом степену, на 
седници одржаној дана 31.07.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ

I

УКИДА СЕ правноснажно решење Одељења за урбанизам, грађевинске 
и комунално стамбене послове Градске управе града Зајечара IV/03 број 352-21/12 од 
19.03.2013. године.

II

Решење објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

III бр. 352-178/2020
У Зајечару, 31.07.2020.године

ГРАДСКО  ВЕЋЕ ГРАДА ЗАJЕЧАРА

                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                  Бошко Ничић,с.р.
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На сонову члана 19. и члана 26. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 12. Одлуке о 
градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), Градско веће 
града Зајечара на седници одржаној 31.07.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР

I
ДАЈЕ СЕ на коришћење, без накнаде, моторно возило ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55 

регистарске ознаке ZA- 041- GĐ, које је у јавној својини Градске управе града 
зајечара ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар.

Возило се даје на коришћење до 31.07.2021. године. 

II

Основни подаци возила су:

МАРКА: ZASTAVA
МОДЕЛ: 101 SKALA 55
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: 2007
БРОЈ ШАСИЈЕ: VX1128A0001111070
БРОЈ МОТОРА: 128A0641614039
СНАГА МОТОРА: 40.4 KW
ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 1116
БОЈА: ЗЕЛЕНА ТАМНА
КАТЕГОРИЈА: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

III
JКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар, може користит наведено возило за обављање 

редовних послова, а у сврху реализације свог делокруга рада.

IV
На основу овог Решења закључиће се Уговор о давању возила на коришћење 

између Градске управе града Зајечара и корисника возила којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе, као и начин примопредаје возила.

V
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

III бр. 404-336/2020
У Зајечару, 31.07.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                       Бошко Ничић с.р.
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На сонову члана 19. и члана 26. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр. 
72/11, 88/13, 105/14, 104/16- др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18) и члана 12. Одлуке о 
градском већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 8/19), Градско веће 
града Зајечара на седници одржаној 31.07.2020. године, донело је

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР

I
ДАЈЕ СЕ на коришћење, без накнаде, моторно возило ЗАСТАВА 101 СКАЛА 55 

регистарске ознаке ZA- 041- GĐ, које је у јавној својини Градске управе града 
зајечара ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар.

Возило се даје на коришћење до 31.07.2021. године. 

II

Основни подаци возила су:

МАРКА: ZASTAVA
МОДЕЛ: 101 SKALA 55
ГОДИНА ПРОИЗВОДЊЕ: 2007
БРОЈ ШАСИЈЕ: VX1128A0001111070
БРОЈ МОТОРА: 128A0641614039
СНАГА МОТОРА: 40.4 KW
ЗАПРЕМИНА МОТОРА: 1116
БОЈА: ЗЕЛЕНА ТАМНА
КАТЕГОРИЈА: ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

III
JКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар, може користит наведено возило за обављање 

редовних послова, а у сврху реализације свог делокруга рада.

IV
На основу овог Решења закључиће се Уговор о давању возила на коришћење 

између Градске управе града Зајечара и корисника возила којим ће се ближе 
регулисати међусобна права и обавезе, као и начин примопредаје возила.

V
Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

III бр. 404-336/2020
У Зајечару, 31.07.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                       Бошко Ничић с.р.

           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
и члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19 и 12/19) и члана 
12. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, бр. 
8/19 ), Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 31.07.2020. године, 
донело  

ЗАКЉУЧАК
о давању у закуп пословних просторија града Зајечара

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у Николичеву ( у 
склопу Дома културе), јавним надметањем.

II

Предмет давања у закуп је пословни простор,  у Николичеву ( у склопу Дома 
културе), укупне површине 45м2.

III

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог.

IV  

Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

III бр. 02-87/2020

У Зајечару, 31.07.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРA

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК                                                                               
                                                                                                     Бошко Ничић,с.р.
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На  основу члана 14. Одлуке о социјалној заштити  грађана  на територији 
Града Зајечара („Сл. лист  града Зајечара", бр. 31/13 и 3/16) и члана 36. и  38. став 1. 
Одлуке  о  Градској управи  града Зајечара („Сл. лист града Зајечара", бр. 51/14, 9/16, 
34/16, 36/17, 24/18, 46/18, 4/19 и 8/19), Градска управа града Зајечара донела је 

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У 

КУЋИ И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА 
ПОМОЋИ У КУЋИ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се критеријуми и мерила за утврђивање цене 
услуге помоћи у кући и учешће корисника и његових сродника у трошковима услуге
помоћи у кући, која се сматра дневном услугом у заједници и која услуга је утврђена 
у Одлуци о социјалној заштити грађана на територији Града Зајечара(„Сл. лист града 
Зајечара", бр. 31/13 и 3/16). 

Члан 2.

Средства за финансирање обављања послова помоћи у кући обезбеђују се у 
буџету града Зајечара, учешћем корисника и његових сродника обавезних на 
издржавање и из других извора. 

У буџету Града Зајечара  обезбеђују се средства за зараде запослених на 
реализацији услуге помоћи у кући и за учешће у цени часа услуге помоћи у кући.

Члан 3.

Цена услуге помоћи у кући утврђује се  у годишњем износу за претходну 
календарску годину од стране надлежне службе Центра за социјални рад „Зајечар“ у  
Зајечару, уз претходну сагласност Градског већа Града Зајечара. 

Цена услуге помоћи у кући састоји се из следећих елемената: 
1. Бруто зараде и накнаде зараде запослених, осталих личних примања;
2. Материјалних трошкова (трошкови електричне енергије, утрошка горива и 

мазива за возила, одржавање средстава рада, утрошак за рад , заштитна 
одећа и обућа  итд); 

3. Осталих  материјалних и нематеријалних трошкова везаних за рад 
(канцеларијски материјал, ПТТ трошкови, лекарски прегледи , средства за 
хигијену и итд)  и 

4. Средства за законом утврђене обавезе. 

Цена једног часа услуге помоћи у кући утврђује се дељењем укупне годишње цене 
услуге утврђене у складу са претходним ставом овог члана Правилника, са укупним 
бројем часова рада запослених на тој услузи на годишњем нивоу .

Цена часа услуге помоћи у кући  може се мењати уколико се промене елементи 
цене, уз претходну сагласност Градског већа Града Зајечара. 
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На  основу члана 14. Одлуке о социјалној заштити  грађана  на територији 
Града Зајечара („Сл. лист  града Зајечара", бр. 31/13 и 3/16) и члана 36. и  38. став 1. 
Одлуке  о  Градској управи  града Зајечара („Сл. лист града Зајечара", бр. 51/14, 9/16, 
34/16, 36/17, 24/18, 46/18, 4/19 и 8/19), Градска управа града Зајечара донела је 

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЦЕНЕ УСЛУГЕ ПОМОЋИ У 

КУЋИ И УЧЕШЋУ КОРИСНИКА И ЊЕГОВИХ СРОДНИКА У ТРОШКОВИМА 
ПОМОЋИ У КУЋИ 

Члан 1. 

Овим Правилником утврђују се критеријуми и мерила за утврђивање цене 
услуге помоћи у кући и учешће корисника и његових сродника у трошковима услуге
помоћи у кући, која се сматра дневном услугом у заједници и која услуга је утврђена 
у Одлуци о социјалној заштити грађана на територији Града Зајечара(„Сл. лист града 
Зајечара", бр. 31/13 и 3/16). 

Члан 2.

Средства за финансирање обављања послова помоћи у кући обезбеђују се у 
буџету града Зајечара, учешћем корисника и његових сродника обавезних на 
издржавање и из других извора. 

У буџету Града Зајечара  обезбеђују се средства за зараде запослених на 
реализацији услуге помоћи у кући и за учешће у цени часа услуге помоћи у кући.

Члан 3.

Цена услуге помоћи у кући утврђује се  у годишњем износу за претходну 
календарску годину од стране надлежне службе Центра за социјални рад „Зајечар“ у  
Зајечару, уз претходну сагласност Градског већа Града Зајечара. 

Цена услуге помоћи у кући састоји се из следећих елемената: 
1. Бруто зараде и накнаде зараде запослених, осталих личних примања;
2. Материјалних трошкова (трошкови електричне енергије, утрошка горива и 

мазива за возила, одржавање средстава рада, утрошак за рад , заштитна 
одећа и обућа  итд); 

3. Осталих  материјалних и нематеријалних трошкова везаних за рад 
(канцеларијски материјал, ПТТ трошкови, лекарски прегледи , средства за 
хигијену и итд)  и 

4. Средства за законом утврђене обавезе. 

Цена једног часа услуге помоћи у кући утврђује се дељењем укупне годишње цене 
услуге утврђене у складу са претходним ставом овог члана Правилника, са укупним 
бројем часова рада запослених на тој услузи на годишњем нивоу .

Цена часа услуге помоћи у кући  може се мењати уколико се промене елементи 
цене, уз претходну сагласност Градског већа Града Зајечара. 

Члан 4.

Право на помоћ  у кући  имају лица  чији су просечни приходи по члану породице
остварени у последња три месеца, који претходе месецу у коме је поднет захтев, 
највише до висине 3,5 номиналног износа  новчане социјалне помоћи  утврђене у 
складу са законом, у висини 20% цене услуге по сату.

Члан 5.

       Корисници који остврују право на услугу помоћи у кући  чији су приходи  из члана 
4. став 1. овог Правилника  већи од 3,5 номиналног износа новчане социјалне 
помоћи  имају право на процентуално учешће у цени услуге. 
       Право на процентуално  учешће у цени часа услуге помоћи у кући утврђује се у 
зависности од односа укупног прихода  по члану породичног домаћинства корисника 
и нивоа социјалне сигурности за поједница  утврђеног Законом, за последња три 
месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, према следећој скали: 
Категорија Месечни приход 

породице по члану 
домаћинства

Проценат 
партиципација 
корисника по 

цени сата

Проценат учешћа 
буџета Града 

Зајечара по цени 
сата

1 3,5 номиналног износа 
новчане социјалне помоћи

20% 80%

2 >3,5 - 4,5 номиналног 
износа новчане социјалне  

помоћи

30% 70%

3 >4,5 - 5,5 номиналног 
износа новчане социјалне  

помоћи

40% 60%

4 >5,5 - 6,5 номиналног 
износа новчане социјалне  

помоћи

50% 50%

5 >6,5 - 7,5 номиналног 
износа новчане социјалне  

помоћи

70% 30%

6 >7,5 номиналног износа 
новчане социјалне  помоћи

100% 0%

Укупан приход породице и ниво социјалне сигурности за поједница утврђује се на 
начин предвиђен одредбама Закона о социјалној заштити .

У укупан приход породице рачуна се и додатак за помоћ и негу другог лица и 
увећани додатак за помоћ и негу другог лица . 

Члан 6.

Уколико корисник услуге помоћи у кући нема приходе или су његови приходи 
недовољни за измиривање трошкова пружених услуга, а има сроднике који су по 
прописима породично правне заштите и Закона о социјалној заштити  обавезни да 
учествују у његовом издржавању, учешће сродника утврђује се на исти начин као и за 
корисника. 
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Уколико је корисник услуге помоћи у кући склопио уговор о доживотном 
издржавању, давалац издржавања има у погледу обавеза учешћа у финансирању 
трошкова услуге помоћи у кући исти положај као и сродник.

Члан 7.

Учешће у трошковима помоћи у кући корисници, односно њихови сродници, 
уплаћиваће  на жиро рачун  Центра  за социјални рад „Зајечар“, који пружа услугу, 
или на благајни наведеног Центра, до 10.-ог у  месецу  за претходни месец. 

Члан 8 .

За дане у којима корисник услуге помоћи у кући, због личних разлога или из 
разлога више силе,  не користи услугу,  корисник плаћа 50 % од цене услуге помоћи у 
кући по сату.

Члан 9.

Центар за социјални рад „Зајечар“ у Зајечару ускладиће решења о праву на 
помоћ у кући корисника са одредбама овог Правилника , у року од 90 дана  од дана 
његовог ступања на снагу . 

Члан 10 .

Доношењем овог Правилника престаје да важи Правилник о критеријумима и 
мерилима за утврђивање цене услуге и учешћу корисника и његових сродника у 
трошковима помоћи у кући (“Сл. лист града Зајечара“, бр. 3/20).

Члан 11.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара".

IV број : 110-4/2020

У Зајечару 31.07. 2020. године

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                             НАЧЕЛНИК             
Слободан Виденовић,с.р.
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