
На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., у вези члана 23. став 4. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“,бр.129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и 
члана 15. тачка 2. и 3. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), Скупштина 
града Зајечара је, на својој седници одржаној 31.08.2020. године, донела

О Д Л У К У
о престанку важења одлука донетих на основу

Закона о порезу на фонд зарада

Члан 1.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престају да важе:

- Одлука о порезу на фонд зарада („Сл. лист општина: Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, 
Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, бр. 10/2001) и

- Одлука о поверавању средстава солидарне стамбене изградње Јавном стамбеном 
предузећу „Зајечар“ из Зајечара за изградњу станова солидарности („Сл. лист општина: 
Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, Мајданпек, Неготин и Сокобања“, бр. 20/2001).

      Члан 2.

Новчана средства остварена спровођењем одлука из члана 1. ове Одлуке, постају 
средства Буџета града Зајечара и могу се користити искључиво за потребе развоја комуналних 
делатности, изградње, реконструкције, одржавања и коришћења локалних путева и улица и 
других јавних објеката од значаја за град Зајечар.

      Члан 3.

Град Зајечар ће угасити постојећи рачун Фонда солидарне стамбене изградње општине 
Зајечар (у даљем тексту: Фонд) и  средства пренети на уплатни рачун Буџета града Зајечара 
преко уплатног рачуна јавних прихода – примања од продаје станова у корист нивоа градова, 
број 840-811142843-26, по моделу 97  са позивом на број 41-116.

Накнадно пронађена имовина Фонда припашће граду Зајечару на основу ове Одлуке.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу града  
Зајечара''.

I бр. 011-16/2020
У Зајечару,31.08.2020. год.

                     СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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Нa основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 
14/16, 76/18 и 95/18-др.закон) и члана 40. Статута Града Зајечара ("Службени лист 
града Зајечара", бр.4/19), Скупштина Града Зајечара, по претходно прибављеној 
сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-
559/20-02 од 27.05.2020. године, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела је 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Усваја се измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2020. годину, 
донетог на седници Скупштине града Зајечара дана 16.03.2020. године. 

Одлуком о првој измени и  допуни буџета града Зајечара за 2020. годину 
(„Службени лист града Зајечара“, бр.9/20), планирана су средства и то:

-планирана средства за 2020. годину ....………………………. 14.200.000,00 дин.

II
Средства из тачке I овог Програма користиће се за финансирање следећих 

активности:

Број Програмска активност Укупно
(дин)

0001 Управљање заштитом животне средине 5.500.000,00   
1. Израда Локалног плана управљања отпадом на подручју 

Зајечара (ревизија ЛПУО)
(законска обавеза након доношења Регионалног плана)
424900 (остале специјализоване услуге)

          500.000,00

2. Израда Програма заштите животне средине на територији 
града Зајечара за период од 2020. до 2030. године
424900 (остале специјализоване услуге)

1.000.000,00

3. Израда Планова квалитета ваздуха на територији Зајечара
424900 (остале специјализоване услуге)

500.000,00

4. Активности на заштити артеских подземних вода од 
секундарног загађења
(наставак Пројекта из претходне године) 
424600 (услуге очувања животне средине)

       3.500.000,00

0002 Праћење квалитета елемената животне средине 3.700.000.00                                 

1. Контрола квалитета ваздуха (према Програму мониторинга 
ваздуха)
424600 (услуге очувања животне средине)

       2.000.000,00

2. Контрола површинских вода на Црном и Белом Тимоку и 
Рготском језеру (према Програму мониторинга површинских 
вода, део обавеза из претходне године)

       1.000.000,00
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Нa основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС", бр.135/04, 36/09 и 36/09 - др.закон, 72/09 – др.закон, 43/11 – одлука УС, 
14/16, 76/18 и 95/18-др.закон) и члана 40. Статута Града Зајечара ("Службени лист 
града Зајечара", бр.4/19), Скупштина Града Зајечара, по претходно прибављеној 
сагласности Министарства заштите животне средине Републике Србије, број 401-00-
559/20-02 од 27.05.2020. године, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела је 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ И 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ЗА 2020. ГОДИНУ

I
Усваја се измена и допуна Програма коришћења средстава буџетског фонда 

за заштиту и унапређивање животне средине града Зајечара за 2020. годину, 
донетог на седници Скупштине града Зајечара дана 16.03.2020. године. 

Одлуком о првој измени и  допуни буџета града Зајечара за 2020. годину 
(„Службени лист града Зајечара“, бр.9/20), планирана су средства и то:

-планирана средства за 2020. годину ....………………………. 14.200.000,00 дин.

II
Средства из тачке I овог Програма користиће се за финансирање следећих 

активности:

Број Програмска активност Укупно
(дин)

0001 Управљање заштитом животне средине 5.500.000,00   
1. Израда Локалног плана управљања отпадом на подручју 

Зајечара (ревизија ЛПУО)
(законска обавеза након доношења Регионалног плана)
424900 (остале специјализоване услуге)

          500.000,00

2. Израда Програма заштите животне средине на територији 
града Зајечара за период од 2020. до 2030. године
424900 (остале специјализоване услуге)

1.000.000,00

3. Израда Планова квалитета ваздуха на територији Зајечара
424900 (остале специјализоване услуге)

500.000,00

4. Активности на заштити артеских подземних вода од 
секундарног загађења
(наставак Пројекта из претходне године) 
424600 (услуге очувања животне средине)

       3.500.000,00

0002 Праћење квалитета елемената животне средине 3.700.000.00                                 

1. Контрола квалитета ваздуха (према Програму мониторинга 
ваздуха)
424600 (услуге очувања животне средине)

       2.000.000,00

2. Контрола површинских вода на Црном и Белом Тимоку и 
Рготском језеру (према Програму мониторинга површинских 
вода, део обавеза из претходне године)

       1.000.000,00

424600 (услуге очувања животне средине)
3. Мерење нивоа комуналне буке за дан, вече и ноћ у циљу 

утврђивања акустичких зона на територији Зајечара (према 
Програму мониторинга буке, део обавеза из претходне 
године)
424600 (услуге очувања животне средине)

          700.000,00                                           

0006 Управљање осталим врстама отпада        5.000.000,00               
1. Уклањање и/или санација дивљих депонија

424900 (остале специјализоване услуге)
       5.000.000,00 

У К У П Н О 14.200.000,00       

III
Активности из тачке II овог Програма реализоваће се у складу са важећим 

законским и другим прописима и актима Града Зајечара, којима је регулисана свака 
појединачна активност. 

IV
Исплату средстава за реализацију активности из овог Програма одобрава 

градоначелник Града Зајечара или лице које он овласти, на законом прописан начин.

                                                               V
Овај Програм објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

I бр. 501-81/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                          ПРЕДСЕДНИК
                                                            Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 540. став 3. и члана 543. став 1. Закона о привредним друштвима (“Сл. 
гласник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 40. став 1.
тачка 66. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ОКОНЧАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ

НАД УСТАНОВОМ ЗА СПОРТ „ЗАЈЕЧАР” - У ЛИКВИДАЦИЈИ

I Усвајају се документа ликвидационог управника Установе за спорт „Зајечар“ - у 
ликвидацији Ивана Ристића, струковног менаџера из Зајечара, и то: Биланс стања у периоду 
од 01.01.2020. године до 10.08.2020. године, од 11.08.2020. године;  Биланс прихода и расхода 
у периоду од 01.01.2020. године до 10.08.2020. године, од 11.08.2020. године; Извештај о 
капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2020. године до 10.08.2020. године, од 
11.08.2020. године; Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2020. године до 
10.08.2020. године, од 11.08.2020. године и Извештај о извршењу буџета у периоду од 
01.01.2020. године до 10.08.2020. године, од 11.08.2020. године.

II Усвајају се документа ликвидационог управника Установе за спорт „Зајечар“ - у 
ликвидацији Ивана Ристића, струковног менаџера из Зајечара, и то: Извештај о спроведеном 
поступку ликвидације од 10.08.2020. године; Писана изјава да је упутио обавештење свим 
познатим повериоцима у складу са чланом 534. овог закона, као и да су све обавезе друштва 
у потпуности измирене и да се против друштва не воде други поступци, од 10.08.2020. године; 
Предлог одлуке о расподели ликвидационог остатка од 10.08.2020. године; Предлог одлуке о 
чувању пословних књига и докумената Установе за спорт „Зајечар“ - у ликвидацији од 
10.08.2020. године, као и Предлог одлуке о окончању поступка ликвидације од 10.08.2020. 
године.

Констатује се да Установе за спорт „Зајечар“ - у ликвидацији нема ликвидационог 
остатка, те да не постоји основ за расподелу истог.

III Окончава се поступак ликвидације над Установом за спорт „Зајечар“ у ликвидацији,
матични број 07222629, ПИБ 100578972,  даном ступања на снагу ове одлуке.

IV  Ликвидациони управник поднеће у законском року пријаву надлежном органу ради 
брисања ове Установе из регистра.

V  Ликвидациони управник поднеће пореску пријаву и порески биланс у законом 
предвиђеном року.

VI   Пословне књиге и документација Установе предају се на чување Архиви Градске 
управе града Зајечара, ул. Трг ослобођења бр.1, Зајечар, Момчилу Милошевићу, телефон 019-
444-600.

VII  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Зајечара".

VIII Одлуку доставити: Установи за спорт „Зајечар“ - у ликвидацији, Одељењу за  
привреду и друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви.

I број: 011-17/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

           СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                                Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 546. став 1. тачка 10. Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 40.
тачка 66. Статута града Зајечара ("Службени лист града Зајечара", број 4/19)
Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О  УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. 
ГОДИНЕ ДО 31.12.2019. ГОДИНЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР– У ЛИКВИДАЦИЈИ

I

Усваја се Финансијски извештај за период од 01.01.2019. године до 
31.12.2019. године Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у 
ликвидацији.

II

Финансијски извештај за период од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ Зајечар – у ликвидацији, је саставни део 
овог Решења.

III

Ово Решење објављује се у "Службеном  листу града Зајечара" .

I бр. 02-96/2020

У Зајечару, 31.08.2020. године

                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                               ПРЕДСЕДНИК
                     Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 76. став 3. и члана 77. Закона о приватизацији (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење), члана 67. став 4. 
тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 80/02….30/18,95/18 и 86/2019), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 104/09…83/14,113/17,44/18 и 95/18), Закључка Владе 
Републике Србије 05 број 023-11098/2018 од 20.11.2018. године и члана 40. став 1.
тачка 6. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ број  04/2019), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 31.08.2020.године, доноси:

ОДЛУКУ 

о конверзији потраживања Града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу 
Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида 

„Заштитна радионица“Д.О.О. Београд

Члан 1.

Даје се сагласност да се потраживања  града Зајечара, по основу уступљених 
јавних прихода према Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање 
инвалида „Заштитна радионица“ ДОО из Београда са стањем главног дуга  на дан 
31. маја 2018. године и обрачунатом каматом до  дана 17.04.2019. године, у укупном 
износу од 318.387,97 динара конвертује у трајни  улог града Зајечара у капиталу 
Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна 
радионица“ ДОО из Београда.

Члан 2.

Конверзија потраживања доспелих са стањем  главног дуга на дан 31.маја 
2018.године и обрачунате камате до  дана 17.04.2019. године, врши се у трајни улог 
Града Зајечара у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно 
оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ ДОО из Београда по основу 
неизмирених уступљених јавних прихода и спровешће се као мера реализације 
усвојеног и правоснажног Унапред припремњеног плана реорганизације привредног 
друштва.“

Члан 3.

Одлуку доставити Пореској управи и Друштву за превенцију инвалидности и 
радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ДОО из Београда. 

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о конверзији 
потраживања Града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу Друштва за 
превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ 
д.о.о. Београд („Сл.лист града Зајечара“ број 08/2019 ).

Члан 5.
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На основу члана 76. став 3. и члана 77. Закона о приватизацији (‘’Службени 
гласник РС’’, бр. 83/14, 46/15, 112/15 и 20/16-аутентично тумачење), члана 67. став 4. 
тачка 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (‘’Службени гласник 
РС’’, бр. 80/02….30/18,95/18 и 86/2019), члана 157. став 1. тачка 9. Закона о стечају 
(‘’Службени гласник РС’’, бр. 104/09…83/14,113/17,44/18 и 95/18), Закључка Владе 
Републике Србије 05 број 023-11098/2018 од 20.11.2018. године и члана 40. став 1.
тачка 6. Статута града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ број  04/2019), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној дана 31.08.2020.године, доноси:

ОДЛУКУ 

о конверзији потраживања Града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу 
Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида 

„Заштитна радионица“Д.О.О. Београд

Члан 1.

Даје се сагласност да се потраживања  града Зајечара, по основу уступљених 
јавних прихода према Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање 
инвалида „Заштитна радионица“ ДОО из Београда са стањем главног дуга  на дан 
31. маја 2018. године и обрачунатом каматом до  дана 17.04.2019. године, у укупном 
износу од 318.387,97 динара конвертује у трајни  улог града Зајечара у капиталу 
Друштва за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна 
радионица“ ДОО из Београда.

Члан 2.

Конверзија потраживања доспелих са стањем  главног дуга на дан 31.маја 
2018.године и обрачунате камате до  дана 17.04.2019. године, врши се у трајни улог 
Града Зајечара у капиталу Друштва за превенцију инвалидности и радно 
оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ ДОО из Београда по основу 
неизмирених уступљених јавних прихода и спровешће се као мера реализације 
усвојеног и правоснажног Унапред припремњеног плана реорганизације привредног 
друштва.“

Члан 3.

Одлуку доставити Пореској управи и Друштву за превенцију инвалидности и 
радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ДОО из Београда. 

Члан 4.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о конверзији 
потраживања Града Зајечара у удео Града Зајечара у капиталу Друштва за 
превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида „Заштитна радионица“ 
д.о.о. Београд („Сл.лист града Зајечара“ број 08/2019 ).

Члан 5.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара”.

I  бр.  400 - 51/2020 
У Зајечару,31.08.2020. године 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                    
ПРЕДСЕДНИК

                     Стефан Занков,с.р. 
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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник 
РС“, број 30/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/16- др закон и 47/2018), члана 40. 
став 1. тачка 6. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), 
Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 31.08.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД 2021-2027.

Члан 1.

Члан 4. Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зајечара за период 
2021 - 2027 („Сл.лист града Зајечара“,бр.10/2020), у даљем тексту: Oдлука, мења се и 
гласи :

                                                         „Члан 1.

У циљу израде Плана развоја града Зајечара, Координациони тим и тематске 
групе за израду Плана развоја града, именоваће Градоначелник града Зајечара.“

Члан 2.

У свему осталом,  Одлука  остаје непромењена.

                                                                        
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ,,Службеном 
листу града Зајечара”.

I број: 011-18/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

С К У П Ш Т И Н А   Г Р А Д А   З А Ј Е Ч А Р А

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 9. Закона о планском систему Републике Србије („Сл. Гласник 
РС“, број 30/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/16- др закон и 47/2018), члана 40. 
став 1. тачка 6. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/19), 
Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 31.08.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА 

ЗАЈЕЧАРА ЗА ПЕРИОД 2021-2027.

Члан 1.

Члан 4. Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зајечара за период 
2021 - 2027 („Сл.лист града Зајечара“,бр.10/2020), у даљем тексту: Oдлука, мења се и 
гласи :

                                                         „Члан 1.

У циљу израде Плана развоја града Зајечара, Координациони тим и тематске 
групе за израду Плана развоја града, именоваће Градоначелник града Зајечара.“

Члан 2.

У свему осталом,  Одлука  остаје непромењена.

                                                                        
Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  ,,Службеном 
листу града Зајечара”.

I број: 011-18/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

С К У П Ш Т И Н А   Г Р А Д А   З А Ј Е Ч А Р А

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

На основу члана 40. став 1. тачка 6. Статута града Зајечара („Службени
лист града Зајечара’’, бр. 4/19), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
31.08.2020. године, донела је

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о приступању изради Локалног акционог плана за 
унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара

Члан 1.

У Одлуци о приступању изради Локалног акционог плана за 
унапређивање положаја жена и родне равноправности града Зајечара
(„Службени лист града Зајечара‘‘ бр. 32/19), у даљем тексту: Одлука, Члан 2. 
мења се и сада гласи:

„Члан 2.

Под Локалним акционим планом за унапређивање положаја жена и родне 
равноправности града Зајечара (у даљем тексту: ЛАП), у смислу ове Одлуке,
подразумева се документ који дефинише начела, циљеве и мере које ће у 
погледу решавања проблема из области родне равноправности спроводити 
Град Зајечар, а који се усваја за период од 2021. до 2024. године.’’

Члан 2.

Члан 5. Одлуке мења се и сада гласи:

„Члан 5.

У циљу израде ЛАП-а, именоваће се Радни тим за израду ЛАП-а (у 
даљем тексту: Радни тим), кога чине представници/е града Зајечара, Градске 
управе града Зајечара, стручњаци/киње ангажовани/е у администрацији, 
институтима, универзитетима, невладиним организацијама, медијима, као и 
остали/е представници/е јавног, приватног и цивилног сектора.

Чланове/ице радног тима именује Градоначелник града Зајечара.
У рад Радног тима могу бити укључени/е и страни/е стручњаци/киње, као 

стручна и техничка подршка, кроз међународне програме.
Радом Радног тима руководи председница Комисије за равноправност 

полова.
Основни задатак Радног тима је израда ЛАП-а.’’
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Члан 3.

Члан 8. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 8.

Рок за израду ЛАП-а је 8 (осам) месеци од дана именовања Радног тима 
за израду ЛАП-а.’’

Члан 4.

Остали чланови Одлуке остају непромењени.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара’’.

I број 011-19/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р.
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Члан 3.

Члан 8. Одлуке мења се и гласи:

„Члан 8.

Рок за израду ЛАП-а је 8 (осам) месеци од дана именовања Радног тима 
за израду ЛАП-а.’’

Члан 4.

Остали чланови Одлуке остају непромењени.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара’’.

I број 011-19/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков,с.р.

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник 
РС“,бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука
УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 
37/2019-др.закон и 09/2020) и члана 40. тачка 5. Статута града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, број 04/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 
31.08.2020. године, донела је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНE РЕГУЛАЦИЈE
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“

Члан 1.
УСВАЈА СЕ План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање 

горивом „Зајечар 1“.

Члан 2.
План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом 

„Зајечар 1“, обухвата делове кп.бр. 6208/3, 6208/4 и 8470/1 КО Зајечар, које се 
налазе на територији града Зајечара.

Границом Плана обухваћен је простор површине 4,10 ha.

Члан 3.
Општи циљ израде Плана је обезбеђење услова за изградњу станице за 

снабдевање горивом „Зајечар 1“ на начин максималног уклапања у постојеће стање 
простора и уз поштовање квалитета основних природних и створених вредности 
подручја.

Дакле, основни циљеви на којима се заснива планирани концепт уређења 
предметног простора су:

• провера просторних могућности за реализацију планираних садржаја;
• дефинисање јавног и осталог земљишта на предметном простору како би се 

омогућила несметана градња планираних садржаја;
• усклађивање планираних интервенција са условима надлежних јавних 

предузећа и институција;
• дефинисање услова за нову парцелацију на предметном простору;
• преиспитавање капацитета свих прикључака на јавну комуналну 

инфраструктуру предметног подручја за предвиђене намене и типологију 
изградње;

• обезбеђење потребних саобраћајних веза неопходних за функционисање 
планираних садржаја;

• обезбеђење услова за спровођење мера заштите животне средине, заштите 
природе и заштите од техничко-технолошких несрећа и акцидената.

Члан 4.
План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом 

„Зајечар 1“ који је израдило Друштво за пројектовање, урбанизам и екологију „Andzor 
Engineering” д.o.o. Нови Сад, усваја се у следећем садржају:

А) ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА
• Извод о регистрацији привредног субјекта
• Листа сарадника
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• Решење о одређивању одговорног урбанисте
• Изјава одговорног урбанисте
• Лиценца одговорног урбанисте

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I OПШТИ ДЕО

Увод
1. Повод и циљ израде Плана
2. Правни и плански основ
3. Опис границе обухвата Плана
4. Извод из планског документа вишег реда
5. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних 

ограничења
6. Преглед достављених услова имаоца јавних овлашћења

II ПЛАНСКИ ДЕО

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. Опис детаљне намене површина са билансом површина  - концепција 

уређења простора
2. Подела на карактеристичне урбанистичке зоне
3. Попис катастарских парцела и опис локација за површине јавне 

намене
4. Услови за прикључење објеката на мреже јавне инфраструктуре
5. Услови за уређење зелених и слободних површина
6. Услови и мере заштите природних добара, непокретних културних 

добара и заштите животне средине
7. Услови којима се површине јавне намене чине приступачним особама 

са инвалидитетом
8. Мере енергетске ефикасности изградње
9. Степен комуналне опремљености

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
1.1. Правила грађења јавне комуналне инфраструктуре
1.2. Правила грађења за површине осталих намена
2. Компатибилне намене објеката који се могу градити у појединачним 

зонама под условима утврђеним планским документом
3. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске 

парцеле
4. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границу 

грађевинске парцеле
5. Приказ планираних урбанистичких параметара и капацитета
6. Правила за архитектонско обликовање објеката
7. Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката

II.3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

В) ГРАФИЧКИ ДЕО

1.1. Извод из ПГР града Зајечара бр.3 – Планирана намена                   Р=1:2500
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• Решење о одређивању одговорног урбанисте
• Изјава одговорног урбанисте
• Лиценца одговорног урбанисте

Б) ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I OПШТИ ДЕО

Увод
1. Повод и циљ израде Плана
2. Правни и плански основ
3. Опис границе обухвата Плана
4. Извод из планског документа вишег реда
5. Опис постојећег стања, начина коришћења простора и основних 

ограничења
6. Преглед достављених услова имаоца јавних овлашћења

II ПЛАНСКИ ДЕО

II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
1. Опис детаљне намене површина са билансом површина  - концепција 

уређења простора
2. Подела на карактеристичне урбанистичке зоне
3. Попис катастарских парцела и опис локација за површине јавне 

намене
4. Услови за прикључење објеката на мреже јавне инфраструктуре
5. Услови за уређење зелених и слободних површина
6. Услови и мере заштите природних добара, непокретних културних 

добара и заштите животне средине
7. Услови којима се површине јавне намене чине приступачним особама 

са инвалидитетом
8. Мере енергетске ефикасности изградње
9. Степен комуналне опремљености

II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
1.1. Правила грађења јавне комуналне инфраструктуре
1.2. Правила грађења за површине осталих намена
2. Компатибилне намене објеката који се могу градити у појединачним 

зонама под условима утврђеним планским документом
3. Услови за парцелацију, препарцелацију и формирање грађевинске 

парцеле
4. Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границу 

грађевинске парцеле
5. Приказ планираних урбанистичких параметара и капацитета
6. Правила за архитектонско обликовање објеката
7. Инжењерско-геолошки услови за изградњу објеката

II.3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

В) ГРАФИЧКИ ДЕО

1.1. Извод из ПГР града Зајечара бр.3 – Планирана намена                   Р=1:2500

површина
1.2. Ортофото подлога са границом обухвата Плана Р=1:1000

2.   Катастарско-топографски план са границом обухвата Плана           Р=1:1000
3.   Постојећа намена површина                                                               Р=1:1000
4.   Планирана намена површина                                                             Р=1:1000
5.   Инфраструктурни системи и заштита простора      Р=1:1000
6.   Регулационо-нивелациони план и план површина јавне 
намене са предлогом решења уређења и изградње комплекса
ССГ „Зајечар 1“                                                                                  

Р=1:1000

Г) АНАЛИТИЧКО-ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА

1. Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за изградњу 
станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“ („Службени лист града 
Зајечара“, број 22/2019 од 18.09.2019. године).

2. Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације за изградњу станице за 
снабдевање горивом „Зајечар 1“ („Службени лист града Зајечара“, број 
22/2019 од 18.09.2019. године).

3. Информација о локацији о могућностима и ограничењима градње на к.п. 
бр. 6208/3 К.О. Зајечар у Зајечару (Градска управа града Зајечара, 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове, 
бр. 353-94/2018 од 05.11.2018. год.).

4. Идејно решење изградње станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“, 
НИС а.д., 2019. год.

5. Сагласност ЈП „Путеви Србије“ на Идејно решење изградње станице за 
снабдевање горивом „Зајечар 1“, бр. 953-21013/18-1 од 31.10.2018. год.

6. Препис листа непокретности бр. 18995 К.О. Зајечар, Републички 
геодетски завод, Служба за катастар непокретности Зајечар, бр. 952-1-
091/2019-2714 од 27.09.2019. год. 

7. Препис листа непокретности бр. 17686 К.О. Зајечар, Републички 
геодетски завод, Служба за катастар непокретности Зајечар, бр. 952-1-
091/2019-2714 од 27.09.2019. год. 

8. Препис листа непокретности бр. 15687 К.О. Зајечар, Републички 
геодетски завод, Служба за катастар непокретности Зајечар, бр. 952-1-
091/2019-2714 од 27.09.2019. год. 

9. Катастарско-топографски план, геодетска радња „Геометар 
Ђурђановић“, Ниш, од 25.07.2019.год.

10. Решење о зонама санитарне заштите изворишта фабрике „Имлек“ а.д. у 
Зајечару, Министарство здравља Републике Србије, бр. 530-01-
612/2015-10 од 26.02.2016.год.

11. Извештај о обављеном раном јавном увиду Плана детаљне регулације 
за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“, Градска 
управа града Зајечара, Комисија за планове града Зајечара IV/04 бр. 06-
143/2019 од 26.11.2019.год.

12. Услови ЈКП „Водовод“ Зајечар, бр. 2679 од 12.11.2019.год.
13. Услови ЈКП „Хигијена“ Зајечар, бр. 969 од 06.11.2019.год.
14. Услови Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне 

ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зајечару, бр.217.3-1-
203/2019 од 05.11.2019.год.

15. Решење о утврђивању мера и услова заштите животне средине, 
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Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове, бр. 501-160/2019 од 08.11.2019.год.

16. Услови ЈКСП „Зајечар“, бр.31/880 од 07.11.2019.год.
17. Услови Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа 

за инфраструктуру, бр.22401-2 од 13.11.2019.год.
18. Услови Републичког сеизмолошког завода, бр.02-537-1/2019 од 

06.11.2019.год.
19. Услови ЈП „Урбанизам и изградња“ Зајечар, бр. 06-1438/2019 од 

18.11.2019.год.
20. Услови „Телеком Србија“ а.д., бр. А334-500068/2-2019 од 

13.11.2019.год.
21. Услови „Југоросгаз“ а.д., бр. 621 од 20.11.2019.год.
22. Услови ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар, бр. 34/2019-2 од 20.11.2019. 

год.
23. Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., бр.2/2019-750 од 

21.11.2019.год.
24. Услови ЈКП „Зајечар паркинг“, бр.1035 од 22.11.2019.год.
25. Услови ЈП „Србијагас“, бр. 07-07/28638 од 21.11.2019.год.
26. Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београда – огранак 

Електродистрибуција Зајечар, бр. 8.У.1.1.0-Д.-10.08-352374/2-2019 од 
27.11.2019.год.

27. Услови Завода за заштиту природе Србије, бр.020-3303/2 од 
27.11.2019.год.

28. Услови ЈП Путеви Србије, бр. 953-27695/19-1 од 03.12.2019.год.
29. Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш, бр.1603/2-02 од 

27.11.2019.год.
30. Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београда – огранак 

Електродистрибуција Зајечар, бр. 8.У.1.1.0-Д.-10.08-387886/2-2019 од 
16.12.2019.год.

31. Услови Министарства рударства и енергетике, бр.312-01-00929/2019-06
од 17.12.2019. год.

32. Услови ЈВП „Србијаводе“ Београд, бр.10108/1 од 25.12.2019.год. 
33. Услови Геолошког завода Србије, бр. 143 од 04.02.2020. год.
34. Сагласност ЈП „Путеви Србије“ на Нацрт ПДР-а за изградњу ССГ 

„Зајечар 1“, бр. 953-4753/20-1 од 03.03.2020.год.
35. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта ПДР-а за изградњу 

ССГ „Зајечар 1“, Комисија за планове града Зајечара, IV/04 бр.06-
15/2020 од 16.03.2020.год.

36. Мишљење „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на План детаљне 
регулације за изградњу ССГ „Зајечар 1“, бр.2/2020-1210 од 
22.05.2020.год.

37. Мишљење о испуњености услова Завода за заштиту природе Србије 
приликом израде Плана детаљне регулације за изградњу ССГ „Зајечар 
1“,бр.020-3303/4 од 05.06.2020.год.

38. Извештај о обављеном јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације 
за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“, Градска 
управа града Зајечара, Комисија за планове града Зајечара, IV/04, бр. 
06-32/2020-1 од 25.06.2020. год.
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Градска управа града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове, бр. 501-160/2019 од 08.11.2019.год.

16. Услови ЈКСП „Зајечар“, бр.31/880 од 07.11.2019.год.
17. Услови Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа 

за инфраструктуру, бр.22401-2 од 13.11.2019.год.
18. Услови Републичког сеизмолошког завода, бр.02-537-1/2019 од 

06.11.2019.год.
19. Услови ЈП „Урбанизам и изградња“ Зајечар, бр. 06-1438/2019 од 

18.11.2019.год.
20. Услови „Телеком Србија“ а.д., бр. А334-500068/2-2019 од 

13.11.2019.год.
21. Услови „Југоросгаз“ а.д., бр. 621 од 20.11.2019.год.
22. Услови ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар, бр. 34/2019-2 од 20.11.2019. 

год.
23. Услови „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., бр.2/2019-750 од 

21.11.2019.год.
24. Услови ЈКП „Зајечар паркинг“, бр.1035 од 22.11.2019.год.
25. Услови ЈП „Србијагас“, бр. 07-07/28638 од 21.11.2019.год.
26. Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београда – огранак 

Електродистрибуција Зајечар, бр. 8.У.1.1.0-Д.-10.08-352374/2-2019 од 
27.11.2019.год.

27. Услови Завода за заштиту природе Србије, бр.020-3303/2 од 
27.11.2019.год.

28. Услови ЈП Путеви Србије, бр. 953-27695/19-1 од 03.12.2019.год.
29. Услови Завода за заштиту споменика културе Ниш, бр.1603/2-02 од 

27.11.2019.год.
30. Услови ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београда – огранак 

Електродистрибуција Зајечар, бр. 8.У.1.1.0-Д.-10.08-387886/2-2019 од 
16.12.2019.год.

31. Услови Министарства рударства и енергетике, бр.312-01-00929/2019-06
од 17.12.2019. год.

32. Услови ЈВП „Србијаводе“ Београд, бр.10108/1 од 25.12.2019.год. 
33. Услови Геолошког завода Србије, бр. 143 од 04.02.2020. год.
34. Сагласност ЈП „Путеви Србије“ на Нацрт ПДР-а за изградњу ССГ 

„Зајечар 1“, бр. 953-4753/20-1 од 03.03.2020.год.
35. Извештај о обављеној стручној контроли Нацрта ПДР-а за изградњу 

ССГ „Зајечар 1“, Комисија за планове града Зајечара, IV/04 бр.06-
15/2020 од 16.03.2020.год.

36. Мишљење „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. на План детаљне 
регулације за изградњу ССГ „Зајечар 1“, бр.2/2020-1210 од 
22.05.2020.год.

37. Мишљење о испуњености услова Завода за заштиту природе Србије 
приликом израде Плана детаљне регулације за изградњу ССГ „Зајечар 
1“,бр.020-3303/4 од 05.06.2020.год.

38. Извештај о обављеном јавном увиду Нацрта Плана детаљне регулације 
за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“, Градска 
управа града Зајечара, Комисија за планове града Зајечара, IV/04, бр. 
06-32/2020-1 од 25.06.2020. год.

Члан 5.
Саставни део Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање 

горивом „Зајечар 1“ је Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“,
на који је прибављена сагласност Канцеларије за заштиту животне средине, 
Решењем IV/04 бр. 501-69/2020 од 30.06.2020. године.

Члан 6.
Текстуални део Плана детаљне регулације за изградњу станице за 

снабдевање горивом „Зајечар 1“, од поглавља „I ОПШТИ ДЕО” до поглавља „II.3.
СМЕРНИЦЕ ЗА СПОВОЂЕЊЕ ПЛАНА” је саставни део ове Одлуке. 

План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом 
„Зајечар 1“ биће евидентиран у Централном регистру планских докумената и 
доступан у електронском облику, путем интернета, без накнаде. 

План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом 
„Зајечар 1“, у аналогном облику, је доступан у архиви Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе града Зајечара, Улица 
Крфска бр.4, Зајечар.

Члан 7.
О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за урбанизам, грађевинске и 

комуналне стамбене послове Градске управе града Зајечара и Главни урбаниста 
града Зајечара.

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу града Зајечара”.

I број 350 - 14/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                      ПРЕДСЕДНИК
                                                        Стефан Занков,с.р.
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ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“  

                                                     1 

          На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 
50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  
37/2019 – др.закон и 9/2020) и члана 40., став 1., тачка 5. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, бр.4/19), на предлог Градског већа, Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној дана _____________ године, донела је: 
 

 
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА 

СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“ 
 

 
I  ОПШТИ ДЕО 

 
 
 УВОД 
 
            Изради Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом 
„Зајечар 1“ приступило се на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за 
изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“ („Службени лист града Зајечара“, 
број 22/2019 од 18.09.2019. године). 
 

Носилац израде Плана детаљне регулације је Градска управа града Зајечара. 
  
 План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“ 
представљу даљу планску разраду Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 – 
центар града Зајечара уз поштовање смерница, стечених урбанистичких обавеза и 
постојећег начина коришћења простора. 
 
           Простор обухваћен прелиминарном границом Плана до сада није био предмет 
детаљне разраде. Циљ израде Плана је стварање планског основа за промену намене 
земљишта, парцелацију и препарцелацију земљишта, изградњу објеката и уређење 
простора, заштиту природних вредности, као и заштиту и уређење животне средине.  
 

У складу са чланом 12. Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу 
станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“, приступа се изради Стратешке процене 
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање 
горивом „Зајечар 1“. 
 
 
1.  ПОВОД И ЦИЉ ИЗРАДЕ ПЛАНА 
 
          Повод за израду Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање 
горивом „Зајечар 1“ је намера инвеститора („НИС“ а.д.) да на к.п.бр.6208/3 К.О. Зајечар 
реализује објекат станице за снабдевање горивом са пратећим садржајима. 
 
          Општи циљ израде Плана је обезбеђење услова за изградњу станице за снабдевање 
горивом „Зајечар 1“ на начин максималног уклапања у постојеће стање простора и уз 
поштовање квалитета основних природних и створених вредности подручја. 
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    Дакле, основни циљеви на којима се заснива планирани концепт уређења 
предметног простора су: 
 

 провера просторних могућности за реализацију планираних садржаја; 
 дефинисање јавног и осталог земљишта на предметном простору како би се 

омогућила несметана градња планираних садржаја; 
 усклађивање планираних интервенција са условима надлежних јавних предузећа и 

институција; 
 дефинисање услова за нову парцелацију на предметном простору; 
 преиспитавање капацитета свих прикључака на јавну комуналну инфраструктуру 

предметног подручја за предвиђене намене и типологију изградње; 
 обезбеђење потребних саобраћајних веза неопходних за функционисање 

планираних садржаја; 
 обезбеђење услова за спровођење мера заштите животне средине, заштите природе 

и заштите од техничко-технолошких несрећа и акцидената. 
 
 Доношењем Плана детаљне регулације створиће се услови да се реше имовинско-
правни односи, дефинише јавни интерес и земљиште приведе планираној намени. 
 
 
2. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ 
 
Правни основ за израду Плана је: 
 

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009, 
64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - 
Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,  
37/2019 – др.закон и 9/2020); 

 Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и 
урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, бр. 32/2019); 

 Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу („Службени 
гласник РС“, бр.22/2015); 

 Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање 
горивом „Зајечар 1“ („Службени лист града Зајечара“, број 22/2019 од 18.09.2019. 
године). 
 

Плански основ за израду Плана је: 
 

 План генералне регулације града Зајечара бр.3 – центар града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара, бр.34/18); 

 
 
3. ОПИС ГРАНИЦE ОБУХВАТА ПЛАНА 
 
 Све катастарске парцеле у обухвату границе Плана налазе се на подручју К.О. 
Зајечар која припада територији града Зајечара. Граница Плана обухвата делове 
катастарских парцела бр. 6208/3, 6208/4 и 8470/1 К.О. Зајечар. 
 
 Границом Плана обухваћен је простор површине 4,10 ha. 
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 Граница Плана је приказана на графичком прилогу бр. 2 – Катастарско топографски 
план са границом обухвата Плана, Р 1:1000. Према Плану генералне регулације града 
Зајечара бр.3 – центар града Зајечара, планско подручје се у целини налази у оквиру 
грађевинског рејона града Зајечара. 
 

  

  
 

Фото документација: Локација обухвата Плана детаљне регулације (октобар 2019. год.) 
 
 
4. ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА ВИШЕГ РЕДА 
 
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА БР.3 – ЦЕНТАР ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА (“Службени лист града Зајечара”, бр. 34/2018) 
 
  Предметна локација предвиђена за изградњу станице за снабдевање горивом  
„Зајечар 1“ налази се у оквиру граница Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 – 
центар града Зајечара, и то у зони 5 – зона исток. 
 
       Катастарска парцела  бр.6208/3 на којој се планира изградња станице за снабдевање 
горивом  „Зајечар 1“ лоцирана је у потезу саобраћајног чвора 3516 Зајечар (Вршка Чука), 
на укрштају саобраћајнице IБ реда бр.36, km 86+410 и саобраћајнице IБ реда бр.35, km 
116+856. 
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          Планирана намена простора из Плана генералне регулације за предметно подручје је 
условно пословање уз обавезу израде Плана детаљне регулације за објекте станица за 
снабдевање горивом уз државне путеве. 
 
          Правила грађења дефинисана у Плану генералне регулације, између осталих, 
односе се и на основну намену пословање и услужне делатности. Пословна намена може 
бити једина намена, а као претежна намена дозвољава се у просторним целинама 1, 1.1, 3, 
4 и 5. Према врсти и обиму пословања, компатибилна намена може бити: 
 

  пословање које се односи на терцијарне делатности као што су складишта, трговина 
на велико, трговински центри – мегамаркети и сл., грађевинска предузећа, салони, 
већи сервиси, веће занатске радње, сво пословање које има повећани обим 
саобраћаја, теретни саобраћај са појачаним нивоом буке  за које се може захтевати 
процена утицаја на животну средину. Дозвољава се само као основна намена, 
односно, може се наћи само на површинама планираним за пословање и услуге. 

  пословање које се односи на услужно-комерцијалне садржаје, трговине на мало, 
угоститељство, туризам, административно-пословне делатности, може бити 
компатибилно у свим зонама и свим површинама остале намене. Поједине 
пословно услужне делатности могу бити допунска намена на површинама јавних 
намена, што је дефинисано у поглављима која се односе на појединачне јавне 
намене и површине. 

 
          На парцели се може наћи и само пратећа намена. Правила грађења за компатибилну 
намену се примењују у случају изградње у оквиру услуга и пословања када је 
компатибилна намена на засебној парцели. 
 
Услови за формирање парцеле 
 

  грађевинском парцелом се сматра постојећа катастарска парцела минималне 
ширине фронта према јавној саобраћајној површини 12,0 m и минималне површине 
300 m2; 

  нова грађевинска парцела, настала спајањем или дељењем целих или делова 
катастарских парцела мора имати минималну ширину фронта према јавној 
саобраћајној површини 15,0 m и минималну површину 600 m2; 

  обавезан је приступ јавној саобраћајној површини. 
 
Број објеката на парцели 
 

   на грађевинској парцели могућа је изградња других објеката у функцији основне  
намене; 

   у оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, које не улазе у обрачун 
урбанистичких параматера; 

  за све помоћне објекте и надстрешнице важе правила хоризонталне регулације као 
за основни објекат. 
 

Положај објекта на парцели 
 

  објекат према положају на парцели је слободностојећи; и 
  у низу и прекинутом низу у зони 1 и 1.1и зони 5 у улици Љубе Нешића. 
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Грађевинска линија 
 

  грађевинска линија новог објекта је дефинисана на графичком прилогу Плана 
генералне регулације „Регулационо-нивелациони план“. 

 
Индекс заузетости 
 

   максимални индекс заузетости на парцели је 50% у свим зонама, осим у зонама 1, 
1.1 и зони 5 у улици Љубе Нешића, где је 70%. 

 
Спратност и висина објекта 
 

   максимална планирана спратност је П+3; 
   спратност постојећих објеката у зонама 1 и 1.1 се може повећати за једну етажу; 
   спратност постојећих објеката у зони 5 у улици Љубе Нешића се задржава; 
   спратност П+3 се примењује код замене постојећег објекта новим. 

 
Услови за слободне и зелене површине 
 

  минимални проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без 
подземних објеката и/или делова надземних објеката) износи 25%; 

  у зони 1 и 1.1 и зони 5 у улици Љубе Нешића овај проценат је 15%; 
  обавезан је полупорозан застор са вегетацијом за надземне паркинг просторе; 
  код делатности са великим озелењавањем, паркинг површинама може се дозволити 

минимални проценат слободних површина на парцели 10%. 
 

Кота приземља 
 

  кота приземља објекта је највише 0,2 m виша од коте приступне саобраћајнице код 
објеката на регулационој линији; 

  кота приземља је највише 1,2 m виша од нулте коте када је грађевинска линија 
повучена од регулационе линије; 

  свака денивелација се решава у оквиру парцеле; 
  приступ мора бити прилагођен особама са смањеном способношћу кретања. 

 
Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле 
 

   минимално растојање објекта од бочних и задњих граница парцеле је ¼ висине 
објекта, али не мање од 4 m, и важи за слободностојеће објекте за последњи/први 
објекат у низу; 

  минимално растојање од бочне границе парцеле код објеката у низу и прекинутом 
низу је 0; 

  санациони објекти (потпорни зид) се постављају у оквиру парцеле према пројекту 
без посебних услова о удаљењу од бочних граница парцеле; 

  изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама 
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом 
урбанистичког пројекта. 
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Растојање објекта од бочног суседа објекта 
 

  минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној парцели је ½ 
висине вишег објекта, али не мање од 8 m; 

  минимално растојање од бочне границе парцеле код објеката у низу и прекинутом 
низу је 0. 

 
Међусобно одстојање објеката на парцели 
 

  други објекат на парцели се може поставити на удаљењу од 0 m од основног 
објеката или на прописаном растојању у наредном ставу; 

  минимално међусобно растојање пословних и производних објеката је 4 m, а 
растојање од помоћних објеката је минимум 3 m. 
 

Архитектонско обликовање 
 

   објекти се граде у складу са функцијом и захтевима организације процеса 
пословања; 

   тежити ка уклапању објеката у амбијент, волуменом, архитектонским стилом, 
применом завршних материјала и боја. Потребно је користити квалитетне 
материјале који не угрожавају животну средину. 
 

Услови за уређење парцеле 
 

  није дозвољено складиштење материјала и сировина тако да оне буду видљиве ван 
комплекса; 

  није дозвољено складиштење готових производа тако да они буду видљиви ван 
комплекса; 

  све незастрте површине се морају озеленити и уредити; 
  уколико се поставља транспарентна ограда комбиновати је са оградном зеленилом; 
  објекти се морају одржавати, а фасаде редовно освежавати. Сви постојећи објекти 

лошег бонитета (фасаде, крова, браварије, столарије) морају се или уклонити или 
реконструисати; 

  слободне просторе уредити за боравак на отвореном, пејзажним уређењем, садњом 
вегетације која ће правити засен и сл.; 

   у зонама 3, 4 и 5 према суседним блоковима и парцелама јавне и стамбене намене 
формирати тампон заштитног зеленила комбинацијом високих и жбунастих 
структура, минималне ширине 1,5 m.  
 

Паркирање 
 

  паркирање решити на парцели изградњом гараже или на отвореном паркинг месту 
у оквиру парцеле, према нормативима дефинисаним у поглављу „Правила уређења 
за саобраћајне површине“; 

  све отворене паркинг површине у партеру обавезно је озеленити високим 
лишћарима (једно стабло на 100 m2  паркинг површине); 

  максимална заузетост подземном гаражом је 50% површине парцеле; 
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  уколико је грађевинска линија подземне гараже изван габарита објекта, горња кота 
плоче гараже на равном терену мора бити усклађена са котом терена, насута 
земљом и партерно уређена; 

  уколико се на парцели не може обезбедити прописан број паркинг места, она се 
морају обезбедити у оквиру блока или суседних блокова. 

 
Услови за ограђивање парцеле 
 

  грађевинске парцеле према улици могу се ограђивати зиданом оградом до висине 
од 0,90 m (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 
1,40 m; 

  дозвољена висина ограде према суседној парцели је 1,40 m; 
  ограда се изводи тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде; 
  парцелу је дозвољено оградити и живом зеленом оградом која се сади у осовини 

границе грађевинске парцеле; 
  
Минимални степен комуналне опремљености 
 

   нови објекат треба да има прикључак на водоводну и канализациону мрежу, 
електричну енергију, а пожељно је и телекомуникациону мрежу, 
топловодну/гасоводну мрежу или други алтернативни извор енергије. 

 
Инжењерско-геолошки услови 
 

   за сваку интервенцију или изградњу новог објекта у фази израде техничке 
документације урадити детаљна геотехничка истраживања у складу са Законом о 
рударству („Службени гласник РС“. бр. 101/15). 
 

Спровођење Плана 
 
       Израда Плана детаљне регулације је обавезна, између осталог, и за станице за 
снабдевање горивом уз државне путеве. 
 
 
5.   ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИНА КОРИШЋЕЊА 
ПРОСТОРА И ОСНОВНИХ ОГРАНИЧЕЊА  
 
  Обухват Плана се налази у оквиру Плана генералне регулације града Зајечара бр.3 – 
центар града Зајечара („Службени лист града Зајечара, бр.34/18), и то у његовом крајњем 
југоисточном делу, на раскрсници саобраћајних праваца према Нишу, Бору и граничном 
прелазу Вршка Чука (граница са Републиком Бугарском). Предметно подручје припада 
највећим делом градском грађевинском земљишту, а мањим делом осталом земљишту.  
 
  Земљиште је у највећем проценту неизграђено, при чему одређени део катастарске 
парцеле бр. 6208/3 К.О. Зајечар представља зелена површина, мањим делом обрасла 
шибљем. Основну саобраћајну матрицу планског подручја представљају саобраћајницa IБ 
реда бр.36 и саобраћајница IБ реда бр.35, тј. улице: Љубе Нешића, Расадничка, Вршка 
Чука и Милоша Обилића, повезане кружним токовима, којим се највећим делом обавља 
транзитни саобраћај  према насељима и центрима у ближем и даљем окружењу.  
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Локација која је планирана за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“ 
на к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар налази се у благој депресији, односно незнатно је 
денивелисана у односу на саобраћајнице које је окружују (надморска висина локације 
планиране за ССГ „Зајечар“ 1 износи око 133 m). 
 
  На основу дигиталног катастарско-топографског плана и ортофото снимака 
предметног подручја  може се констатовати да у обухвату планског подручја нема 
постојећих стамбених и привредних објеката. У непосредном окружењу, источно од 
границе Плана налази се привредни комплекс фабрике млечних производа „Имлек“ а.д., 
северно од границе Плана се налазе стамбени објекти који чине урбану целину града 
Зајечара и хришћанско гробље, а западно од границе Плана се протеже коридор 
железничке пруге Ниш – Прахово и комплекс Дома здравља и болнице.  
 
           У обухвату Плана налазе се следеће површине јавне намене: делови к.п. бр. 6208/3 
К.О. Зајечар који чине саобраћајница IБ реда бр.36 и саобраћајница IБ реда бр.35 (улице 
Љубе Нешића, Расадничка, Вршка Чука и Милоша Обилића) и појасеви зеленила уз 
предметне саобраћајнице, и део к.п. бр. 8470/1 К.О. Зајечар који представља коридор 
железничке пруге Ниш - Прахово.  
 

У обухвату Плана, а у надлежности ЈП „Путеви Србије“, налази се државни пут IБ 
реда бр.36 Параћин – Бољевац – Зајечар – државна граница са Бугарском (гранични прелаз 
Вршка Чука) на деоници број 03614 од почетног чвора број 3516 Зајечар (Вршка Чука) код 
km 86+410 до завршног чвора број 3613 граница Србија/Бугарска (Вршка Чука) код km 
96+397, са планираним прикључком у обухвату Плана на оријентационој стационажи код 
km 86+510.  Катастарска парцела бр.6208/3 К.О. Зајечар се налази у потезу саобраћајног 
чвора 3516 Зајечар (Вршка Чука) на укрштају државног пута IБ реда број 35 код km 
116+856 (није у обухвату Плана) и државног пута IБ реда број 36 код km 86+410. 
 
           Катастарска парцела бр.6208/3 К.О. Зајечар се налази са десне стране регионалне 
једноколосечне железничке пруге Црвени Крст – Зајечар – Прахово пристаниште, од 
наспрам km 107+450 до наспрам km 107+865, чија је најближа ивица на удаљености од 6 
m од осе колосека. Након спроведеног поступка парцелације, парцела намењена комплексу 
ССГ биће удањена од осе колосека око 30 m. 
 
  У обухвату Плана  од објеката водовода и канализације, евидентирана је изграђена 
водоводна и канализациона мрежа која пролази југозападним делом к.п. бр. 6208/3 К.О. 
Зајечар. Водоводна цев је челична 800mm, а канализациона је ОАЦ 400mm. Наведени 
водови се укрштају на два места преко к.п. бр.6208/3 К.О. Зајечар. 
 

Од објеката електроенергетске инфраструктуре, на подручју Плана и његовом 
непосредном окружењу налазе се: кабловски водови 10 kV из ТС 35/10 kV „Зајечар II“ – 
ТС 10/0,4 kV „Млекара“ и кабловски водови 10 kV из ТС 35/10 kV „Зајечар II“ – ТС 10/0,4 
kV „Медицински центар“. 
 

 У погледу телекомуникационе инфраструктуре, у границама Плана, кроз постојећу 
тт канализацију су провучени каблови месне мреже (бакарни) и оптички каблови. Од 
постојећег кабловског окна ПКО 56 (ка фабрици „Имлек“, насељу Вишњар и Дому 
здравља Зајечар) у истом рову се налазе и бакарни и оптички каблови, док у другом рову 
ка железничкој прузи Ниш-Прахово се налазе стари оптички каблови за Ниш и околна 
места (Грљан, Грлиште, Вратарница и Мали Извор).   



	 |			СТРАНА					БРОЈ	50	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 31. АВГУСТ	2020.24

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“  

                                                     9 

           Од инсталација и објеката у функцији јавне расвете, кроз обухват Плана пролази 
подземна кабловска инсталација за напајање јавног осветљења и билборда на кп.бр.6208/3 
К.О. Зајечар. Разводни орман јавне расвете налази се код надвожњака, на раскрсници 
улица Љубе Нешића и Милоша Обилића. 

 
 У обухвату Плана не постоји изграђена гасоводна мрежа и објекти у надлежности 

ЈП „Србијагас“. 
 
На простору који је обухваћен предметним Планом, Министарство рударства и 

енергетике, Сектор за геологију и рударство, је одобрило извођење геолошких 
истраживања и експлоатације подземних вода, и то: 

 
Апликанти за примењена геолошка истраживања 

Број поља Назив 
предузећа 

Општина Локалитет Тип подручја 
истраживања 

Датум 
подношења 

захтева 

Y 
координате 

X 
координате 

 
 
 
 
 
 
 
 

V-1106 

 
 
 
 
 
 
 
 
АД Имлек 

 
 
 
 
 
 
 
 

Зајечар 

 
 
 
 
 
 
 
Извориште 
предузећа 
АД Имлек 

 
 
 
 
 
 
 
 

питка вода 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.6.2018. 

7.604.241,00 4.862.304,00 
7.604.306,00 4.862.317,00 
7.604.311,00 4.862.253,00 
7.604.308,00 4.862.214,00 
7.604.310,00 4.862.208,00 
7.604.307,00 4.862.163,00 
7.604.296,00 4.862.147,00 
7.604.290,00 4.862.133,00 
7.604.294,00 4.862.120,00 
7.604.311,00 4.862.096,00 
7.604.347,00 4.862.016,00 
7.604.329,00 4.861.993,00 
7.604.281,00 4.861.925,00 
7.604.262,00 4.861.849,00 
7.604.199,00 4.861.828,00 
7.604.183,00  4,861.840,00 
7.604.161,00 4.861.872,00 
7.604.146,00 4.861.921,00 
7.604.128,00 4.862.030,00 
7.604.144,00 4.862.039,00 
7.604.169,00 4.862.063,00 
7.604.184,00 4.862.089,00 
7.604.198,00 4.862.141,00 
7.604.217,00 4.862.169,00 
7.604.224,00 4.862,188,00 
7.604.229,00 4.862.230,00 

 
 
            У обухвату Плана нису евидентирани заштићени природни објекти, заштићена 
културна добра, као ни објекти од посебног значаја за одбрану земље. У непосредној 
близини планског обухвата налазе се шумске састојине које припадају парк шуми 
„Краљевица“. У обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или 
покренут поступак заштите и не налази се у просторном обухвату еколошке мреже.  
 
           Мањи, западни део обухвата Плана (делови к.п. бр. 6208/3 и 8470/1 К.О. Зајечар) 
налази се у широј зони заштите резервоара за водоснабдевање. Североисточно од границе 
обухвата Плана, а ван њеног обухвата (на делу к.п. бр. 6208/13 К.О. Зајечар) налази се 
шира зона санитарне заштите изворишта подземних вода фабрике „Имлек“ а.д. (тангира 
североисточну границу Плана). 
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 Постојећи начин коришћења земљишта у оквиру прелиминарне границе обухвата  
приказана је у табели бр. 1:  
 
Табела бр. 1 - Постојећи начин коришћења земљишта                                                                     
Редни 
број Намена површина Површина (ha) Проценат 

учешћа (%) 
 
1 

 
Саобраћајне површине  

 
2,40 

 
58,6 

2 Зелене површине (заштитно зеленило) 0,87 21,2 
3 Производња и пословање (радна зона) 0,83 20,2 

Укупно (од 1 до 3) 4,10  100,00 

 
 Постојећи начин коришћења земљишта приказан је на графичком прилогу бр. 3 – 
Постојећа намена површина, Р 1:1000. 
 
6.   ПРЕГЛЕД ДОСТАВЉЕНИХ УСЛОВА ИМАОЦА ЈАВНИХ 
ОВЛАШЋЕЊА  
 

У табели бр.2 приказан је преглед послатих, односно достављених услова имаоца 
јавних овлашћења и надлежних институција за потребе израде Плана:  

 
Табела бр. 2 – Преглед достављених услова имаоца јавних овлашћења 

Институција Датум слања 
услова 

Датум приспећа услова и бр.предмета 

ЈКП „Водовод“ Зајечар 05.11.2019. бр. 2679 од 12.11.2019.год. 
ЈКП „Хигијена“ Зајечар 05.11.2019. бр. 969 од 06.11.2019.год. 
Министарство унутрашњих 
послова, Одељење за ванредне 
ситуације у Зајечару 

 
05.11.2019. 

 

 
бр.217.3-1-203/2019 од 05.11.2019.год. 

Градска управа града Зајечара, 
Канцеларија за заштиту животне 
средине 

 
       05.11.2019. 

 
бр. 501-160/2019 од 08.11.2019.год. 

ЈКСП „Зајечар“ 05.11.2019. бр.31/880 од 07.11.2019.год. 
Министарство одбране 05.11.2019. бр.22401-2 од 13.11.2019.год. 
Републички сеизмолошки завод 05.11.2019. бр.02-537-1/2019 од 06.11.2019.год. 

 
ЈП „Урбанизам и изградња“ 
Зајечар 

05.11.2019. бр. 06-1438/2019 од 18.11.2019.год. 
 

„Телеком Србија“ а.д. 05.11.2019. бр.А334-500068/2-2019 од 13.11.2019.год. 
„Југоросгаз“ а.д. 05.11.2019. бр. 621 од 20.11.2019.год 
ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар 05.11.2019. бр. 34/2019-2 од 20.11.2019. год. 
„Инфраструктура железнице 
Србије“ а.д. 

05.11.2019. бр. 2/2019-750 од 21.11.2019.год. 

ЈКП „Зајечар паркинг“ 05.11.2019. бр.1035 од 22.11.2019. год. 
ЈП „Србијагас“ 05.11.2019. бр. 07-07/28638 од 21.11.2019.год. 
„ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., 
огранак ЕД Зајечар 

05.11.2019. бр. 8.У.1.1.0-Д.10.08-352374/2-2019 од 
27.11.2019.год. 
бр. 8.У.1.1.0-Д.-10.08-387886/2-2019 од 
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16.12.2019.год. 
Завод за заштиту природе Србије 05.11.2019. бр. 020-3303/2 од 27.11.2019.год. 
ЈП Путеви Србије 05.11.2019. бр. 953-27695/19-1 од 03.12.2019.год. 

 
Завод за заштиту споменика 
културе Ниш 

05.11.2019. бр.1603/2-02 од 27.11.2019.год. 
 

Министарство рударства и 
енергетике 

05.11.2019. бр.312-01-00929/2019-06 од 17.12.2019. 
год. 

ЈВП „Србија воде“ 05.11.2019. бр. 10108/1 од 25.12.2019. год. 
Геолошки завод Србије 05.11.2019. бр.143 од 04.02.2020. год. 
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II ПЛАНСКИ ДЕО 

 
 
II.1. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 
 
 
1.  ОПИС ДЕТАЉНЕ НАМЕНЕ ПОВРШИНА СА БИЛАНСОМ 
ПОВРШИНА – КОНЦЕПЦИЈА УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА 
 
 
         Простор у обухвату Плана је дефинисан у складу са постојећим стањем и 
планираном концепцијом изградње станице за снабдевање горивом и уређења простора 
који се налази непосредно уз планирани комплекс.  
 
         Планом се задржава постојећа намена на свим парцелама, осим на делу катастарске 
парцеле на којој је предвиђена изградња станице за снабдевање горивом, и то на: к.п. 
бр.6208/3 К.О. Зајечар.  Кроз израду Плана дефинисана је препарцелација к.п. бр.6208/3 
К.О. Зајечар ради формирања посебне грађевинске парцеле за потребе изградње станице 
за снабдевање горивом.  
 
         Комплекс станице за снабдевање горивом се састоји из објекта станице (нето 
корисне површине око 144,20 m²), надстрешнице са лантерном над точећим местима, 
резервоарским простором за течна горива и ТНГ и свим потребним инсталацијама за рад. 
Планирано решење предвиђа изградњу нових саобраћајних прикључака и усклађивање са 
геометријом постојећих јавних саобраћајница. Приступ комплексу планира се са државног 
пута IБ реда број 36 (ознака деонице 03614, између чворова 3516 и 3613) иза постојеће 
кружне раскрснице са додатном траком за улаз у комплекс. Излаз из комплекса је 
планиран на постојећу локалну саобраћајницу. 
 
         Овим Планом се део к.п. бр. 6208/3 К.О.Зајечар на коме се планира реaлизација 
станице за снабдевање горивом, дефинише као  површина  остале намене - „пословање и 
услуге“. Северни део к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар задржава своју постојећу намену – 
заштитно зеленило,  а источни део део к.п.бр. 6208/4 К.О. Зајечар планираном наменом је 
дефинисан као површина за пословање и услуге, у функцији активности постојеће 
фабрике млечних производа „Имлек“ а.д. 
 
       У области инфраструктуре, приступ комплексу будуће станице за снабдевање горивом 
„Зајечар 1“ могуће је остварити преко постојећих државних путева, тј. преко 
саобраћајнице IБ реда бр.36, саобраћајнице IБ реда бр.35 и осталих улица у окружењу. 
Земљиште на коме се налази железничка инфраструктура остаје грађевинско земљиште са 
постојећом наменом за железнички саобраћај и развој железничке инфраструктуре. 
Планом се задржава постојећа намена на парцелама које користи железница (катастарска 
парцела бр. 8470/1 К.О. Зајечар).  
 
        Са аспекта заштите простора, планско подручје са североисточне стране тангира шира 
зона санитарне заштите изворишта подземних вода фабрике „Имлек“ а.д., а мањи део 
западног дела обухвата Плана је обухваћен широм зоном санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања града Зајечара.   
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         Планирани начин коришћења земљишта у оквиру границе обухвата Плана  приказана 
је у табели бр. 3:  
 
Табела бр.3 – Планирани начин коришћења земљишта 
Редни 
број Намена површина Површина (ha) Проценат 

учешћа (%) 
 
1 

 
Саобраћајне површине  

 
2,40 

 
58,6 

2 Заштитно зеленило у коридору саобраћајнице 0,53 12,9 
3 Заштитно зеленило уз комплекс ССГ 0,41 10,0 
4 Пословање и услуга (комплекс ССГ и радна зона) 0,78 18,5 

Укупно (од 1 до 4) 4,10 100,00 
 
    Планирана намена земљишта је приказана на графичком прилогу бр. 4 – Планирана 
намена површина, Р 1:1000. 
 
2.  ПОДЕЛА НА КАРАКТЕРИСТИЧНЕ УРБАНИСТИЧКЕ ЗОНЕ  
 
          У односу на претежне намене површина и карактеристике планиране изградње на 
предметном подручју, планско подручје је подељено на пет карактеристичних 
урбанистичких целина/зона: 
 

 Зона 1 – зона комплекса станице за снабдевање горивом; 
 Зона 2 – зона постојећих саобраћајних површина; 
 Зона 3 – зона заштитног зеленила уз комплекс станице за снабдевање горивом; 
 Зона 4 – зона заштитног зеленила уз коридор саобраћајнице; 
 Зона 5 – зона пословања и услуга у функцији фабрике „Имлек“; 

 
Зона 1 – обухвата комплекс планиране станице за снабдевање горивом са пратећим 
садржајима који ће бити реализовани на делу к.п. бр.6208/3 К.О. Зајечар, што подразумева 
да ће се на овом делу одвијати највеће просторне промене у планском обухвату. На 
локацији комплекса предвиђени су следећи садржаји1: 
 

 Изградња продајног објекта према „НИС Петрол“ бренду (габаритних димензија 
9,37 m х 13,24 m, БРГП 124,06 m²);  

 Изградња надстрешнице (габаритних димензија 9,88 m x 22,32 m) изнад аутомата 
за истакање горива на три саобраћајна острва, са лантерном (габаритних димензија 
11,12 m х 12,00 m) која спаја објекат и надстрешницу; 

 Уградња подземних резервоара за течна горива капацитета 2x60 (20+40 и 20+40) 
m3, резервоара за ТНГ капацитета 15 m3; 

 Простори за истакање – претакање горива-шахте, компресор за ваздух и друго; 
 Израда спољашњих машинских инсталација; 
 Израда термотехничких инсталација у продајном објекту; 

                                                        
1 Димензије објеката у оквиру комплекса ССГ су дате оријентационо и подложне су мањим променама 
током даље израде пројектно-техничке документације. 
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 Израда инсталација водовода и канализације, како спољне мреже тако и унутрашње 
мреже и изградња санитарног чвора и потребне опреме; 

 Израда електроинсталација јаке и слабе струје, спољне и унутрашње;  
 Радови на информатичко техничком опремању објекта и видео надзор; 
 Уградња сепаратора за одводњавање зауљених вода; 
 Саобраћајно решење са израдом новог коловозног застора, острва саобраћајнице, 

саобраћајну сигнализацију, паркинг простор, место за контејнер за смеће; 
 Потпорни зид дуж задње границе парцеле, оквирне висине око 1,2-1,4 m и дужине 

око 85 m 
 Рекламна обележја – тотем; 
 Место за елементе бренда (јарболе са заставама, рекламни билборд, знакови 

улаз/излаз, компресор). 
 
Зона 2 – обухвата постојеће саобраћајнице које окружују комплекс планиране станице за 
снабдевање горивом и са којих ће се остварити приступ комплексу. Планирано решење 
предвиђа изградњу нових саобраћајних прикључака и усклађивање са геометријом 
постојећих јавних саобраћајница. Приступ комплексу ССГ планира се са државног пута IБ 
реда број 36 (ознака деонице 03614, између чворова 3516 и 3613) иза постојеће кружне 
раскрснице са додатном траком за улаз у комплекс. Излаз са комплекса ССГ планиран је на 
постојећу локалну саобраћајницу.   
 
Зона 3 – обухвата заштитно зеленило непосредно уз комплекс станице за снабдевање 
горивом (део к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар). Ова површина зеленила ће се уредити 
комбинацијом травних површина и најоптималнијим избором врста које ће се најбоље 
прилагодити датим условима средине. Истовремено, ова површина представља и јавну 
ретензиону површину за атмосферске воде на којој је забрањена градња објеката.  
 
Зона 4 – обухвата југоисточни део к.п. бр.6208/3 К.О. Зајечар који ће задржати и у 
наредном периоду своју намену (заштитно зеленило уз коридор саобраћајнице), у 
функцији очувања укупних зелених површина у оквиру града Зајечара, а које је 
заступљено са мањим бројем стабала листопадног дрвећа, шибљем и осталим ниским 
растињем. 
 
Зона 5 – обухвата источни део к.п. 6208/4 К.О. Зајечар. Планом се задржава постојећа 
намена на овом делу Плана које је дефинисано и Планом генералне регулације града 
Зајечара (пословање и услуге), имајући у виду да се у непосредној близини планског 
обухвата простире комплекс фабрике млечних производа „Имлек“ а.д. 
 
 
3.  ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА И ОПИС ЛОКАЦИЈА ЗА   
ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ  
 
        У обухвату Плана, према планираном решењу, површинама јавне намене припадају 
постојеће саобраћајне површине (делови к.п.бр.6208/3 и 6208/4 К.О. Зајечар), заштитно 
зеленило у коридору саобраћајница (северни и југоисточни делови к.п.бр.6208/3) и 
заштитно зеленило уз комплекс станице за снабдевање горивом, као и коридор железничке 
пруге Ниш-Прахово који обухвата део к.п. бр. 8470/1 К.О. Зајечар. 
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       Од укупне површине обухвата Плана која износи 4,10 ha, 81,5% чине површине јавне 
намене. Аналитичко-геодетски елементи за обележавање површине јавних намена дати су 
на графичком прилогу бр. 6 „Регулационо-нивелациони план и план површина јавне 
намене“, Р=1:1000. 
 
Табела бр.4: Преглед површина јавне намене 

Намена Ознака површине 
јавне намене 

Списак 
катаст.парцела 

Површина јавне 
намене 

Саобраћајне површине 
– државни путеви IБ 
реда бр.35 и бр.36 и 
коридор железничке 
пруге Ниш - Прахово 

ПЈН 1 к.п. бр. 6208/3, 6208/4, 
8470/1 К.О. Зајечар - 
део 

2,40 ha 

Заштитно зеленило уз 
комплекс станице за 
снабдевање горивом 

ПЈН 2 к.п. бр. 6208/3 К.О. 
Зајечар - део 

0,41 ha 

Заштитно зеленило у 
коридору 
саобраћајница 

ПЈН 3 к.п. бр. 6208/3 К.О. 
Зајечар - део 

0,53 ha  

 
           Сходно члану 67. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 
72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 
50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 
37/2019 – др.закон) овај План садржи предлог парцелације за нове повpшине јавне намене. 
За потребе спровођења у катастарском операту, неопходно је урадити Пројекат геодетског 
обележавања за нову грађевинску парцелу јавне намене за потребе комплекса станице за 
снабдевање горивом. 
 
Табела бр.5: Координате преломних тачака површина јавне намене 
Број тачке Y координата (m) X координата (m) 

1 7 604 186.25 4 861 834.64 
2 7 604 184.58 4 861 835.13 
3 7 604 181.07 4 861 837.02 
4 7 604 179.48  4 861 838.24 
5 7 604 174.67 4 861 844.61 
6 7 604 172.98 4 861 846.66 
7 7 604 169.55 4 861 850.75 
8 7 604 168.26 4 861 852.65 
9 7 604 164.19 4 861 859.02 

10 7 604 158.59 4 861 868.20 
11 7 604 151.88 4 861 879.19 
12 7 604 147.46 4 861 886.45 
13 7 604 144.68 4 861 891.26 
14 7 604 139.09 4 861 899.45 
15 7 604 135.10 4 861 905.91 
16 7 604 118.55 4 861 935.73 
17 7 604 112.47 4 861 948.70 
18 7 604 105.32 4 861 961.48 
19 7 604 104.27 4 861 965.12 
20 7 604 104.65 4 861 974.37 
21 7 604 105.00 4 861 977.63 
22 7 604 105.16 4 861 979.53 
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23 7 604 106.43 4 861 984.46 
24 7 604 109.67 4 861 991.97 
25 7 604 110.52 4 861 995.82 
26 7 604 111.32 4 862 000.68 
27 7 604 112.46 4 862 008.15 
28 7 604 114.41 4 862 012.67 
29 7 604 116.32 4 862 014.59 
30 7 604 118.74 4 862 018.72 
31 7 604 144.76 4 862 054.22 
32 7 604 145.61 4 862 055.30 
33 7 604 149.51 4 862 061.13 
34 7 604 155.56 4 862 077.07 
35 7 604 158.71 4 862 083.75 
36 7 604 162.12 4 862 096.13 
37 7 604 163.74 4 862 104.34 
38 7 604 163.92 4 862 113.41 
39 7 604 165.35 4 862 120.15 
40 7 604 168.39 4 862 127.05 
41 7 604 169.31 4 862 129.97 
42 7 604 172.67 4 862 135.65 
43 7 604 175.39 4 862 141.99 
44 7 604 178.39 4 862 147.66 
45 7 604 181.54 4 862 160.74 
46 7 604 197.64 4 862 188.63 
47 7 604 208.90 4 862 224.26 
48 7 604 215.77 4 862 249.69 
49 7 604 212.32 4 862 265.70 
50 7 604 211.47 4 862 277.19 
51 7 604 212.04 4 862 284.58 
52 7 604 196.64 4 862 285.50 
53 7 604 196.33 4 862 284.57 
54 7 604 188.66 4 862 261.37 
55 7 604 178.70 4 862 236.88 
56 7 604 169.19 4 862 214.05 
57 7 604 167.70 4 862 211.67 
58 7 604 147.40 4 862 191.81 
59 7 604 120.26 4 862 177.01 
60 7 604 106.09 4 862 173.15 
61 7 604 085.96 4 862 167.71 
62 7 604 070.31 4 862 163.48 
63 7 604 053.33 4 862 159.67 
64 7 603 987.66 4 862 144.95 
65 7 603 967.50 4 862 134.87 
66 7 603 960.22 4 862 127.12 
67 7 603 953.56 4 862 120.13 
68 7 603 966.72 4 862 108.21 
69 7 603 982.51 4 862 094.27 
70 7 603 997.33 4 862 079.35 
71 7 604 009.22 4 862 064.95 
72 7 604 015.82 4 862 056.69 
73 7 604 023.93 4 862 046.18 
74 7 604 028.49 4 862 040.08 
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75 7 604 038.32 4 862 024.10 
76 7 604 043.49 4 862 024.10 
77 7 604 057.27 4 862 002.99 
78 7 604 058.19 4 861 998.67 
79 7 604 058.59 4 861 995.47 
80 7 604 060.95 4 861 989.58 
81 7 604 064.74 4 861 984.50 
82 7 604 069.67 4 861 980.57 
83 7 604 072.56 4 861 979.29 
84 7 604 076.82 4 861 976.43 
85 7 604 084.84 4 861 965.03 
86 7 604 085.23 4 861 963.93 
87 7 604 088.38 4 861 955.61 
88 7 604 096.43 4 861 939.74 
89 7 604 101.27 4 861 932.28 
90 7 604 105.99 4 861 923.88 
91 7 604 111.39 4 861 915.90 
92 7 604 139.66 4 861 874.66 
93 7 604 167.94 4 861 833.42 
94 7 604 174.80 4 861 823.05 
95 7 604 138.52 4 862 112.24 
96 7 604 139.49 4 862 104.04 
97 7 604 136.04 4 862 085.81 
98 7 604 126.13 4 862 065.00 
99 7 604 115.25 4 862 049.17 
100 7 604 098.00 4 862 034.39 
101 7 604 085.88 4 862 030.51 
102 7 604 071.69 4 862 031.49 
103 7 604 058.03 4 862 035.88 
104 7 604 045.22 4 862 048.20 
105 7 604 016.52 4 862 079.37 
106 7 604 017.96 4 862 105.29 
107 7 604 073.55 4 862 125.46 
108 7 604 077.42 4 862 124.49 
109 7 604 120.75 4 862 128.06 
110 7 604 063.88 4 862 088.62 

 
       Регулациона линија са аналитичко-геодетским елементима која се поклапа са 
северном и западном границом Плана преузета је из Плана генералне регулације града 
Зајечара бр.3 – центар града Зајечара („Службени лист града Зајечара, бр.34/18), док је 
регулациона линија која се поклапа са јужном и источном границом  Плана дефинисана 
према постојећим катастарским међама. Регулациона линија у источном делу катастарске 
парцеле 6208/4 К.О. Зајечар незнатно је коригована у односу на регулациону линију 
дефинисану Планом генералне регулације града Зајечара бр.3 – центар града Зајечара, у 
складу са катастарско-топографским планом и ситуацијом на терену.  
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4.  УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА МРЕЖЕ ЈАВНЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ  
 
Усаглашавање са саобраћајном инфраструктуром 
 
Друмски саобраћај и саобраћајне површине 
 
        Планско подручје је саобраћајно ослоњено на државне путеве IБ реда бр.35 и бр.36, 
односно улице Љубе Нешића, Расадничка, Вршка Чука и Милоша Обилића, повезане 
кружним токовима, са којих се остварује приступ комплексу станице за снабдевање 
горивом (ССГ). 
 
        Планирано решење предвиђа изградњу нових саобраћајних прикључака и 
усклађивање са геометријом постојећих јавних саобраћајница. Приступ комплексу ССГ 
планира се са државног пута IБ реда број 36 (ознака деонице 03614, између чворова 3516 и 
3613) иза постојеће кружне раскрснице са додатном траком за улаз у комплекс. Улаз у 
комплекс је могућ само десним скретањем са државног пута. Излаз са комплекса ССГ 
планиран је на постојећу локалну саобраћајницу која повезује државне путеве IБ реда број 
35 и 36. За предложено сиутационо решење исходована је сагласност ЈП „Путеви Србије“ 
број 053-21013/18-1 од 31.10.2018. године. 

       У складу са члановима бр.33 и бр.34 Закона о путевима („Службени гласник РС“, 
бр.41/18 и 95/18 – др.закон), заштитни појас са сваке стране јавног пута, ван насеља, за 
државне путеве I реда износи 20 m мерено од крајње тачке попречног профила државног 
пута. У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња 
грађевинских или других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и 
инсталација, осим изградње саобраћајних површина пратећих, функционалних садржаја 
јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација који служе потребама јавног пута и 
саобраћаја на јавном путу. 

       Пројекат изградње (реконструкције) саобраћајног прикључка, тј. додатне траке за 
излив са државног пута мора бити заснован на принципу максималног уклапања 
перспективног решења у будући ниво изграђености пута, узимајући у обзир нивелационо 
уклапање. 
 
       Овим Планом се задржавају коридори за реконструкцију, односно двострано 
проширење коловоза државног пута IБ реда на 7,70 m (без издигнутих ивичњака), односно 
7,00 m (са издигнутим ивичњацима). Пројектном документацијом потребно је разрадити 
коначно решење траке за искључење узимајући у обзир зоне прегледности са државног 
пута.  
 
       Планирана додатна трака за искључење са државног пута (улаз у комплекс ССГ) 
предвиђена је са довољном дужином и ширином коловоза да не угрози безбедно одвијање 
саобраћаја на државном путу.  
 
       Саобраћајне траке на државном путу у зони прикључка су раздвојене разделним 
острвом на начин да се не дозвољава лево скретање за улаз у комплекс ССГ. Дозвољено 
искључиво десно скретање са државног пута је потребно обезбедити саобраћајном 
сигнализацијом и постојећим разделним острвом. Такође, није дозвољен излаз из 
комплекса ССГ на државни пут IБ реда бр.36. 
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       Сходно члану 37. Закона о путевима, ограде и засади поред пута подижу се тако да не 
ометају прегледност и не угрожавају безбедност саобраћаја. Висина садног материјала 
мора бити мања од растојања двореда од ивице путног канала, односно ивице коловоза.  
 
       Рекламни стубови се не смеју постављати у заштитном појасу саобраћајница. У 
случају да је висина стуба већа од 10 m стубове предвидети на минималној удаљености за 
висину стуба од спољне ивице путног земљишта предметног пута. У складу са чланом 48. 
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018), рекламне табле, 
рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање, могу се постављати на 
државном путу, односно поред тог пута на удаљености од 7 m, мерено са спољне стране 
од ивице коловоза.  
 
       Геометрија саобраћајних површина комплекса ССГ усклађује се са геометријом 
постојећих јавних саобраћајница.  
 
      Нивелационо решење саобраћајних површина проистиче из синтезе ограничења која 
су условљена нивелационим положајем постојеће саобраћајнице и самим комплексом који 
има своје захтеве у погледу нивелационог решења. 
 
      Геометрија саобраћајних прикључака (улаз/излаз), полупречници закривљења у складу 
са меродавним возилом (аутоцистерна), хоризонтална и вертикална сигнализација на 
предметном путу, интерним и прикључним саобраћајницама у широј зони прикључења 
предметних комлекса, биће прецизно дефинисана приликом издавање услова за 
пројектовање у поступку издавања локацијских услова, у складу са важећом законском 
регулативом. 
 
      Интерни саобраћај планиран је као једносмерни, тако да омогући приступ свим 
садржајима комплекса станице за снабдевање горивом. Интерне саобраћајне површине ће 
се ситуационо и нивелационо ускладити са саобраћајним површинама на које се 
предметни простор наслања. 
 
       Проходност меродавног возила кроз пројектоване елементе је доказана кривом 
трагова, која је извезена и за улив и за излив комплекса станице за снабдевање горивом. 
Меродавно возило је камион шлепер, ширине 2.5m, а дужине 16m. Точкови мероданог 
возила ни на једном делу не прелазе преко планираних ивичњака, чиме је проходност 
доказана и приказана на графичком прилогу бр.6 – „Регулационо-нивелациони план и 
план површина јавне намене“. 
  
      Број паркинг места је укупно 9 (девет), од чега 4 (четири) за путничка возила, 1 (једно) 
за особе са инвалидитетом, 2 (два) уз компресор за пнеуматике и 2 (два) за аутобусе. У 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње 
објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, 
деци и старим особама („Сл. гласник РС“ бр. 22/2015), члан 36, став 3, тачка 3 предвиђа се 
да на паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и 
регионалних путева 5% места од укупног броја места предвиђених за паркирање, али не 
мање од једног места, буде предвиђено за паркирање возила особа са инвалидитетом. 
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Железнички саобраћај 
 
       Земљиште на коме се налази железничка инфраструктура остаје јавно грађевинско 
земљиште са постојећом наменом за железнички саобраћај и развој железничке 
инфраструктуре. Планом се задржава постојећа намена на парцели које користи железница 
(к.п. бр.8470/1 К.О. Зајечар). 
 
       На основу развојних планова „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., као и према 
Просторном плану Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр. 88/10) предвиђена је 
ревитализација и модернизација са електрификацијом једноколосечне пруге Ниш-Зајечар-
Прахово Пристаниште. У току су радови на реконструкцији пруге Ниш-Зајечар-Прахово 
Пристаниште. Реконструкцијом пруге брзина возова ће бити повећана на пројектовани 
ниво до 90 km/h. Поред тога, осовинско оптерећење пруге биће повећано са садашњих 18 
t/os на 22,5 t/os, што ће посебно бити од значаја за теретни железнички саобраћај. На тај 
начин, биће повећана и пропусна моћ пруге, што је неопходно како би железница 
задовољила све веће потребе привреде у овом региону за транспорт робе возовима. 
 
       Према условима „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., бр. 2/2019-750 од 
21.11.2019. године, могуће је предвидети изградњу станице за снабдевање горивом уз 
коридор друмске саобраћајнице, на к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар са десне стране железничке 
пруге, при чему је потребно испоштовати одредбе Правилника о изменама и допунама 
Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и експлозија станица за 
снабдевање горивом превозних средстава  у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих 
привредних и спортских ваздухоплова („Сл. гласник РС“, бр. 54/2017 и 34/2019).  
 
       У складу са наведеним Правилником, станица за снабдевање горивом ће бити 
изграђена тако да њени извори опасности буду тако удаљени да испоштују основна 
ограничења, и то: 

- најмање 5,0 m од границе парцеле; 
- најмање 3,0 m од границе парцеле јавне намене (саобраћајнице, зелене површине, 

парка, водотока и сл.површина на којима није дозвољена градња); 
- најмање 40,0 m од колосека за парну вучу и 20,0 m од колосека за дизел или 

електричну вучу (мерено од спољне ивице пружног појаса), што значи на најмање 
26 m мерено управно на осу постојећег колосека; 

- најмање 15 m од надземних водова електровуче градског превоза (тролејбуса, 
трамваја и сл.). 
 

      Пословни и комерцијални објекти у комплексу станице за снабдевање горивом 
планирани су на растојању већем од 25 m мерено управно на осу колосека железничке 
пруге. У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу 
планирати пословни и комерцијални објекти који нису у функцији железничког 
саобраћаја, а на основу издате сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у 
форми решења и уколико је изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом 
локалне самоуправе која прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане 
мере заштите тих објеката.  
 
     Приликом уређења предметног простора у инфраструктурном појасу не планира се 
формирање депонија отпадног материјала, смећа, као и изливање отпадних вода. 
Одводњавање површинских вода са предметног простора биће решено тако да се води на 
супротну страну од трупа железничке пруге.  
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     Приликом планирања зелених површина треба водити рачуна да високо растиње мора 
бити на растојању већем од 10 метара у односу на спољну ивицу пружног појаса. У том 
смислу, у случају планирања зеленог појаса дуж железничке пруге ради смањења буке, 
високо дрвеће је могуће планирати на растојању већем од 16 метара мерено управно на 
осу најближег колосека.  
 
     У инфраструктурном појасу не планирати постављање знакова, извора јаке светлости 
или било којих предмета и справа које бојом, обликом или светлошћу могу смањити 
видљивост железничких сигнала или који могу довести у забуну раднике у вези значења 
сигналних знакова. 

 
Комунална инфраструктура 
 
Електроенергетска инфраструктура 
 
        Новопројектовани објекат станице за снабдевање горивом је потребно прикључити на 
електродистрибутивну мрежу. За новопројектовану станицу за снабдевање горивом 
једновремена, максимална снага неће прећи 50kW. Инсталисана снага неће прећи 70kW. 
Орман мерног места (ОММ) је слободностојећи типски орман са уграђеном кабловском 
прикључном кутијом и поставља се у зеленом појасу, уз регулациону линију. 
 
       Да би се планирана станица за снабдевање горивом прикључила на дистрибутивни 
систем електричне енергије, биће потребно изградити нисконапонски кабловски вод 0,4 
kV из ТС 10/0,4 kV „А-1“, оријентационе дужине 450 m. Употребити кабл типа РРОО-А 
4х120 mm2 , 1 kV или већег пресека. У исти ров са планираним каблом, 
Електродистрибуција ће положити кабловски вод од ТС „А-1“ до КПК на стамбеној 
згради на адреси Љубе Нешића бр.153, како би се растеретила ТС 10/0,4 kV „Стрељачка“.  
 
      Трасе каблова треба да буду у јавној површини, у тротоарском делу саобраћајница, 
непрекидно доступне ради евентуалног отклањања кварова. Каблове полагати у земљане 
ровове на дубини 0,8 m у слоју ситнозрнасте земље или песка. На местима где се очекује 
повећано механичко напрезање каблове полагати у кабловску канализацију. 
 
Телекомуникациона инфраструктура 
 
     Предлог стратегије развоја телекомуникација у Србији у својим приоритетима садржи 
укидање двојничких прикључака, дигитализацију мреже и увођење IP сервиса преко 
развоја ADSL прикључака. Планирана је миграција са ТDM комутација на комутацију 
пакета. 
 
     „Телеком Србија“ а.д. је дугорочним планом предвидео модернизацију 
телекомуникационе мреже на наведеном подручју. Модернизација се састоји у изградњи 
оптичких каблова до сваког корисника. При томе ће се делом користити постојеће 
заштитне ПЕ цеви, које су у истом рову са постојећим бакарним кабловима, а делом ће се 
вршити нови ископ за полагање нових ПЕ цеви, кроз који ће бити провучени нови оптички 
каблови. 
 
      Новопројектовани објекат станице за снабдевање горивом је потребно прикључити на 
телекомуникациону мрежу Телекома Србије. Самим тим, потребно је да се обезбеди 
повезивање на мрежу преко L3VPN сервиса протока 1Mb/1Mb (upload/download). Проток 
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од 1Mb реализовати у SHDL технологији из реалне потребе за повећањем протока у 
наредном периоду.  
 
      С тим у вези, потребно је да се обезбеде 4 телефонске линије и то једна за потребе 
пуштања L3VPN услуга, друга за пуштање услуга директног приступа интернету преко 
Wi-Fi, трећа линија за банкомат, док се четврта линија планира као резервна у случају 
интерних додатних захтева. 
 
Хидротехничка инфраструктура 
 
       Прикључак новопројектованог објекта на водоводну мрежу могућ је у шахти на 
југоисточном делу к.п. 6151 К.О. Зајечар (на око 150 m северно од границе обухвата 
Плана), са источне стране улице Милоша Обилића. До наведене водоводне шахте цевовод 
је ПВЦ 160 mm. Од ове шахте, планирана је изградња санитарне водоводне мреже за 
потребе комплекса станице за снабдевање горивом (за потребе малопродајног објекта, 
снабдевања баштенске хидрантске мреже, за заливање травнатих површина и прање 
саобраћајница). Планирани прикључак комплекса станице за снабдевање горивом на 
градску водоводну мрежу је 65 mm. Постављање цевовода предвиђено је кроз к.п. бр. 
6151, 6202/2, 6200/1 и 6208/4 паралелно са улицом, где би се између два кружна тока 
извршило подбушивање трупа пута и ушло у к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар. 
 
       Прикључак фекалне канализације објекта на канализациону мрежу предвидети на 
постојећој канализацији кроз к.п. бр. 6208/3. Ревизиона канализациона шахта треба бити 
максимум 10 метара удаљена од осовине постојеће канализационе шахте или цеви 
димензија 0,8 m x 0,8 m и дубине максимум 10 cm изнад горње ивице постојеће 
канализационе цеви. 
 
      Код пројектовања места ревизионе шахте водити рачуна да не дође до укрштања са 
водоводном мрежом у истом нивоу, дубина исте до горње ивице цеви је од 1,20 m, до 1,50 
m.  
 
      Атмосферску канализацију са кровних и условно чистих површина спровести кроз 
постојећи пропуст у источном делу к.п. бр. 6208/3 кроз труп пута у канал поред ограде 
млекаре који треба прочистити до постојеће јаруге, која се улива у Црни Тимок. 
 
      Атмосферску канализацију са паркинга и радне површине око објекта након таложења 
чврсте фазе кроз таложник и одвајања масти и уља у сепаратору, такође укључити кроз 
постојећи пропуст у канал. 
 
       На југозападном делу к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар, у појасу у ширини од 20 метара од 
осовине постојећег пута ка граду не дозвољава се градња надземних и подземних објеката. 
Такође, у наведеном појасу не предвиђати високо и ниско растиње због приступа 
механизације на одржавању водоводне и канализационе цеви. 
 
       Зона заштитног зеленила уз комплекс ССГ истовремено представља и јавну 
ретензиону површину за атмосферске воде на којој се забрањује могућност градње 
надземних и подземних објеката. 
 
       Постојеће канализационе шахте подићи до новопројектоване коте терена и обезбедити 
прописним поклопцима предвиђеним за тешки саобраћај од 400 KN. 



	 |			СТРАНА					БРОЈ	50	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 31. АВГУСТ	2020.38

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“  

                                                     23 

Топлификациона  и гасоводна инфраструктура 
 
       Према условима ЈКСП „Зајечар“ (бр.31/880 од 07.11.2019. год.) на предметном 
простору не постоје нити се планирају инсталације и производни капацитети за обављање 
делатности снабдевања топлотном енергијом, те с тога нема посебних услова за изградњу 
топлификационе инфраструктуре. 
 
       Загревање објеката ССГ „Зајечар 1“ је планирано помоћу VRF система, који 
представља врсту топлотне пумпе која ради на струју. На локацији нису предвиђени 
алтернативни извори загревања објекта ССГ „Зајечар 1“. 
 
       У складу са условима ЈП „Србијагас“ (бр.07-07/28638 од 21.11.2019. год. )  и 
„Југорозгас“ а.д. (бр.621 од 20.11.2019.год.) у обухвату Плана не постоји изграђена 
гасоводна мрежа и објекти у надлежности ЈП „Србијагас“ и „Југорозгас“ а.д, те сходно 
томе, нема посебних услова са становишта прописане заштите изграђене гасоводне мреже. 
 
5.  УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 
 
        Уређење зелених површина на предметном простору подразумева уређење путног и 
осталог зеленила. У погледу зеленила уз постојеће саобраћајне површине, све површине у 
оквиру путног земљишта које нису део саобраћајнице морају се уређивати као зелене 
површине. Зеленило треба да буде комбинација травнатих површина и ниског зеленила у 
комбинацији са дрворедним врстама. Могуће је на појединим деловима планирати и 
цветне површине. Код планирања ниског и високог растиња, водити рачуна да се не угрози 
прегледност саобраћајних површина.  
 
         У односу на начин озелењавања могу да буду: партерног типа (травњаци, цветњаци), 
полуотворени (партерни простори са садницама дрвећа и жбуња) и затворени (где 
преовлађују високо дрвеће и шибље). 
 
Код подизања нових зелених површина важе следећи услови: 
 

- уважавати правце пешачког кретања; 
- растиње не сме да угрожава безбедност саобраћаја; 
- високо и жбунасто растиње, као и изградња објеката се може дозволити само тамо 

где објекти и растиње не угрожавају прегледност саобраћајних површина; 
- стазе, платои могу да заузимају до 35 % територије сквера; 
- пожељно је да избор материјала и композиција застора буде репрезентативна; 
- у оквиру путног зеленила могу да буду подигнути инфраструктурни објекти од 

општег интереса утврђени на основу закона; 
- зеленило треба да буде репрезентативно; 
- планирати учешће цветних површина до 5%; 
- вртно-архитектонске елементе и мобилијар сквера прилагодити типу сквера. 

 
          Дозвољени су следећи радови: санитарна сеча стабала, реконструкција цветњака, 
нова садња, реконструкција вртно-архитектонских елемената, реконструкција стаза, 
реконструкција постојећих објеката, подизање нових вртно-архитектонских елемената, 
подизање фонтана. Скверове треба опремити стандардном инфраструктуром и, према 
потреби, системом за наводњавање. 
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         Избор врста за двореде усагласити са висином објеката, ширином улице и утврдити 
адекватна растојања између садница, у зависности од врсте дрвећа и прилаза објектима. 
Садњу ускладити са оријентацијом саобраћајне површине. Мобилијар прилагодити у 
односу на шири потес саме саобраћајнице и потребама непосредног окружења. 
 
         Не дозвољава се било каква градња објеката на површинама путног зеленила, осим 
инфраструктурних објеката од општег интереса утврђених на основу закона. 
 
        На комплексу ССГ, предвиђено је заснивање травњака бусеновањем на слободним 
површинама на око 45% незастртих површина. Заштитно зеленило непосредно уз 
комплекс станице за снабдевање горивом (део к.п. бр. 6208/3 К.О. Зајечар) ће се уредити 
комбинацијом травних површина и најоптималнијим избором врста које ће се најбоље 
прилагодити датим условима средине. Истовремено, ова површина представља и јавну 
ретензиону површину за атмосферске воде на којој је забрањена градња објеката 
 
       Садња садница биће усклађена са Синхрон планом инсталација, односно растојањима 
од инсталација прописаним важећим Правилник о техничким нормативима за безбедност 
од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском 
саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова  ("Службени 
гласник РС", број 54/2017 и 34/2019), а у складу са прибављеним условима, као и 
Пројектом спољног уређења предметног простора. 
 
       У оквиру комплекса ССГ унутар регулационе линије, тј. на слободној површини 
предметне парцеле, предвиђена су рекламна обележја са натписима на огласним 
површинама, и то: 

- тотем (објекат за истицање ценовника на ССГ); 
- рекламни билборд-двострани; 
- јарболи са заставама; 
- знаци са натписима „улаз“, „излаз“ и „компресор/усисивач“.  

 
      Рекламни стубови се не смеју постављати у заштитном појасу саобраћајница. У 
случају да је висина стуба већа од 10 m стубове предвидети на минималној удаљености за 
висину стуба од спољне ивице путног земљишта предметног пута. У складу са чланом 48. 
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018), рекламне табле, 
рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање, могу се постављати на 
државном путу, односно поред тог пута на удаљености од 7 m, мерено са спољне стране 
од ивице коловоза.  
 
      Рекламне ознаке и друга огласна средства се постављају на јавним површинама и 
површинама видљивих са јавних површина тако да не угрожавају саобраћај и не ометају 
учеснике у јавном саобраћају. 
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6.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТЕ 
ПРИРОДНИХ ДОБАРА И НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА  
 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
         Заштита животне средине подразумева поштовање свих општих мера заштите 
животне средине и природе и прописа утврђених законском регулативом. У том смислу 
се, на основу анализираног стања животне средине у планском подручју и његовој 
околини и на основу процењених могућих негативних утицаја, дефинишу мере заштите. 
Мере заштите имају за циљ да утицаје на животну средину у оквиру планског подручја 
сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања животне 
средине и здравља људи. Мере заштите омогућавају развој и спречавају конфликте на 
датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. Дефинисање 
мера заштите извршено је на основу анализе стања животне средине, процене могућих 
утицаја Плана на животну средину и фактора животне средине за које је утврђено да могу 
бити изложени највећем утицају. 
 

Да би позитивни плански утицаји остали у процењеним оквирима, а могући 
негативни ефекти планских решења максимално умањили, потребно је спроводити мере за 
спречавање и ограничавање негативних утицаја плана на животну средину. На основу 
анализе стања животне средине, просторних односа планског подручја са својим 
окружењем, планираних активности у планском подручју процењених могућих 
негативних утицаја на квалитет животне средине, утврђене су и адекватне мере заштите. 
 
Мере заштите ваздуха 
 
         Очување квалитета ваздуха на планском подручју и успостављање вишег стандарда 
квалитета ваздуха оствариће се применом следећих правила и мера заштите:  
 

- успоставити систем мониторинга квалитета ваздуха, у складу са Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС“ 
бр. 11/10, 75/10 и 63/13);  

- свако постројење мора да се пројектује, гради, опрема и одржава тако да не 
испушта загађујуће материје у ваздух у количини већој од граничних вредности 
емисије (ГВЕ);  

- у случају прекорачења граничних вредности нивоа загађујућих материја у ваздуху 
оператер је дужан, када уочи или по налогу надлежног инспектора, да предузме 
техничко-технолошке мере или обустави технолошки процес, како би се 
концентрације загађујућих материја свеле на прописане граничне вредности;  

- обавезна је доступност резултата испитивања и праћења стања квалитета ваздуха и 
информисање јавности и надлежних институција, у складу са важећим Законом;  

- поштовање Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у 
ваздух из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање 
(„Службени гласник РС“, бр. 111/2015);  

- аутомате за утакање горива опремити уређајима за повратак бензинских пара из 
резервоара аутомобила; 

- приликом грађевинских радова на изградњи станице за снабдевање горивом током 
летњих месеци посебну пажњу усмерити ка смањењу запрашености честицама 
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грађевинског отпада местимичним заливањем површина на којима је депонован 
грађевински шут и остали отпад; 

- утврдити обавезу коришћења чистих горива; 
- применити техничке мере у циљу смањења емисије испарљивих органских 

једињења приликом обављања активности на станици за снабдевање горивом; 
- користити уређаје, возила која су према европским стандардима, класификована у 

категорију са минималним утицајем на квалитет ваздуха.  
 
Мере заштите вода 
 
          Као мере заштите вода морају се предузети следеће активности:  
 

- планирање адекватног избора резервоара за складиштење нафтних деривата и 
припадајуће сигурносне опреме, у циљу максималне заштите подземних вода, а у 
складу са дефинисаним степеном заштите подземних резервоара подстанице за 
водоснабдевање града Зајечара и сходно условима за III зону санитарне заштите 
истражно-експлоатационог бунара БИ3 – 1/12 фабрике „Имлек“ која тангира 
планско подручје; 

- изградња атмосферске канализације у обухвату Плана; 
- обезбеђивање контролисаног прихвата потенцијално зауљених атмосферских 

отпадних вода на делу за истакање течних горива, снабдевање путничких и 
теретних возила горивом, са интерних саобраћајница, манипулативних површина и 
паркинг простора, са одговарајућим нагибом терена, као и њихов третман у 
таложнику/сепаратору уља и масти, којим се обезбеђује да квалитет пречишћених 
вода задовољава критеријуме прописане за упуштање у реципијент; 

- вршити редовну контроле воде на излазу из сепаратора уља анагажовањем 
овлашћене институције; 

- вршити редовну контролу сепаратора уља и послове пражњења поверити 
овлашћеном оператеру који поседују дозволу за обављање наведене делатности и 
управљање отпадним уљима; 

- успостављање система за прикупљање и одвођење санитарно-фекалних отпадних 
вода из свих објеката у функцији планираних садржаја на начин да не дође до 
угрожавања квалитета подземних вода; 

- успостављање мониторинга вода, у складу са законском регулативом; 
- у оквиру комплекса станице за снбдевање горивом препоручује се уградња 

пијезометара ради континуалног праћења евентуалних промена квалитета 
подземних вода; 

- резервоари за складиштење горива треба да буду од челика са двоструким 
омотачем, антикорозионо заштићени изнутра и отпоран на спољашње утицаје, 
израђени у складу са важећим стандардима и прописима. Унутар двослојног 
омотача предвидети контролну сигнализацију на евентуални пробој унутрашњег 
зида са изводом на контролној табли; 

- сви резервоари треба да имају атест произвођача и да буду хидраулички испитани 
на непропусност, након уградње, а касније периодично или након акцидента у 
складу са прописима; 

- систем за претакање и развод горива и систем за точење горива треба да буду 
изведени у складу са важећим прописима и стандардима, са одговарајућим 
атестима произвођача опреме и да буду хидраулички испитани на непропусност. 
Треба да се налазе на водонепропусним острвима у оквиру саобраћајних површина, 
са високим заштитним прагом-ивичњаком. Сва цевна инсталација треба да буде 
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изведена од отпорног, квалитетног, атестираног материјала у антикорозионој 
заштити, уз обезбеђење непропусности слојева; 

- саобраћајне и манипулативне површине, платои, простори између објеката и 
паркинзи треба да буду нивелисани са одговарајућим подужним и попречним 
падом, са адекватним нагибом према ободним риголама/каналетама за прихватање 
свих загађених вода које се затим спроводе до таложника-сепаратора. Ове 
површине треба да буду адекватно изведене од водонепропусног армираног бетона 
и асфалтиране или покривене неким другим материјалом непропусним за нафту и 
нафтне деривате.  

 
        С обзиром да је мањи, западни део планског подручја обухваћен широм зоном 
санитарне заштите изворишта водоснабдевања града Зајечара, а да III зона санитарне 
заштите истражно-експлоатационог бунара БИ3 – 1/12 фабрике „Имлек“ тангира 
североисточну границу Плана, неопходно је поштовање основних смерница које се односе 
на коришћење простора у широј зони санитарне заштите водоизворишта, које су 
дефинисане Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 
изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС“, бр. 92/2008). 
 
        У зони III санитарне заштите изворишта не могу се градити или употребљавати 
објекти и постројења, користити земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава 
здравствену исправност воде на изворишту, и то: 
 

- трајно подземно и надземно складиштење опасних материја и материја које се не 
смеју директно или индиректно уносити у воде; 

- производња, превоз и манипулисање опасним материјама и материјама које се не 
смеју директно или индиректно уносити у воде; 

- комерцијално складиштење нафте и нафтних деривата; 
- испуштање отпадне воде и воде која је служила за расхлађивање индустријских 

постројења; 
- изградња саобраћајница без канала за одвод атмосферских вода; 
- неконтролисано депоновање комуналног отпада, хаварисаних возила, старих гума и 

других материја и материјала из којих се могу ослобити загађујуће материје 
испирањем или цурењем; 

- површински и подповршински радови, минирање тла, продор у слој који застире 
подземну воду и одстрањивање слоја који застире водоносни слој, осим ако ти 
радови нису у функцији водоснабдевања. 

  
Мере заштите земљишта 
 
      Заштита земљишта спроводиће се применом правила и мера заштите:  
 

- регулацијом саобраћаја смањиће се аерозагађење, као и таложење чврстих  
материја из ваздуха на тле;  

- забраном одлагања грађевинског и осталог чврстог отпада на за то непредвиђеним 
површинама и локацијама.  

- уколико се деси хаваријско изливање горива, уља и сл. обавезно је уклањање дела 
загађеног земљишта и његова санација заменом и затрављивање;  

- након окончања свих радова обавезно треба санирати све деградиране површине 
(планирање земљишта, затрављивање и тсл.) и уклонити све вишкове грађевинског 
материјала и опреме, машине и тсл.;  
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- користити савремене материјале приликом изградње путне и остале 
инфраструктуре унутар комплекса; 

- обавезно је осматрање и контролисање могућих инжењерскогеолошких појава на 
површини терена;  

- за санационе и друге радове на предметном простору могу се користити искључиво 
аутохтоне врсте садног материјала. Уношење алохтоних врста је строго забрањено.  

 
Мере за управљање отпадом 
 
       У циљу ефикасног управљања отпадом на подручју Плана утврђују се следеће мере:  
 

- обавезно је обезбеђивање услова за санитарно депоновање отпада;  
- обавезно је обезбеђивање највишег ниво комуналне хигијене спречавањем 

неадекватног депоновања отпада и формирања дивљих депонија,  
- уз сагласност надлежне комуналне службе, предвидети локације на којима ће се 

трајно депоновати геолошки грађевински материјал настао предметним радовима;  
- обезбедити највиши ниво комуналне хигијене спречавањем неадекватног 

депоновања отпада и формирања дивљих депонија / Забрањено је слободно 
депоновање отпада, односно формирање депонија било које врсте;  

- предвидети постављање специјалних судова за сакупљање отпада на одговарајућим 
бетонским површинама, решити проблем комуналног или грађевинског отпада и 
предвидети њихову санацију;  

- грађевински материјал, шут и други отпад након радова уклонити на локацију за 
депоновање коју одреди надлежни комунални општински орган;  

- комунални и други отпад, као и вишкови земље из ископа, настали током радова 
морају бити сакупљени на одговарајући начин, а потом депонован на место које 
установе надлежне општинске службе;  

- обезбеђивање потребног простора, услова и опреме за сакупљање, разврставање и 
привремено чување различитих врста отпада (комунални, амбалажни, 
рециклабилни отпад, отпадна уља и др.) до предаје оператеру који поседује 
дозволу за управљање продукованим врстама отпада; 

- на планском подручју није дозвољена прерада, рециклажа ни складиштење 
отпадних материја; 

- у оквиру предметног плана није дозвољено спаљивање отпада и других горивих 
материјала. 

 
       За одлагање комуналног отпада из планираног објекта, предвиђа се 1 контејнер 
запремине 1100 литара, габаритних димензија: 1,37x1,20x1,45 m, који ће бити постављен у 
посебно изграђеној ниши (боксу) у оквиру граница комплекса станице, уз приступну 
саобраћајницу. 
 
Мере заштите од буке 
 
           Заштита од буке у животној средини засниваће се на спровођењу следећих правила 
и мера заштите:  
 

- поштовањем граничних вредности о дозвољеним вредностима нивоа буке у 
животној средини у складу са прописима;  

- подизањем појасева заштитног зеленила и техничких баријера на најугроженијим 
локацијама.; 
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- потенцијални извори буке у обухвату плана и ширем окружењу морају поседовати 
исправе са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и 
одржавања, као и упутствима о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка 
спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке). 

- успостављањем мониторинга буке, у складу са законском регулативом; мерење 
буке врше стручне организације, овлашћене од стране министарства задуженог за 
послове заштите животне средине које уједно и прописује услове и методологију 
мерења буке. 

- планирање постављања антизвучних баријера или успостављање дрвореда, имајући 
у виду да мерења показују повећани ниво буке пореклом од саобраћаја, нарочито у 
ноћном периоду локацији дуж путног правца Зајечар - Ниш у близини комплекса 
болнице. 
 

          Законски нормативи у вези заштите становништва од штетног дејства буке доносе се 
у облику максимално дозвољеног нивоа меродавног параметра или параметара који 
представљају полазну обавезу испуњења услова везаних за проблематику буке.  
 
          Највиши нивои буке утврђени су Правилником о методологији за одређивање 
акустичних зона („Сл.гласник РС“ бр.72/10). Граничне вредности индикатора буке 
прописани су Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за 
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 
(„Сл. гласник РС“, бр.75/2010). Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче 
од свих извора буке на посматраној локацији.  
 
Мере током извођења радова 
 

Мере током извођења радова на припреми терена и изградњи објеката 
подразумевају: 

 
- редовно квашење запрашених површина и спречавање расипања грађевинског 

материјала током транспорта; 
- поступање са вишком земљишта насталим приликом извођења радова у складу са 

Одлуком о одређивању локације за одлагање грађевинског отпада и отпада од 
рушења објеката на територији града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 
16/10); 

- правилно складиштење хемикалија, као што су адитиви за бетон, заштитна 
средства, боје и лакови, горива, уља и мазива, или други потенцијални загађивачи, 
у циљу заштите околине; 

- утврђивање обавезе санације земљишта, у случају изливања уља и горива током 
рада грађевинских машина и механизације; 

- обезбеђивање потребних услова и опреме за сакупљање, разврставање и 
привремено складиштење отпадног материјала који настане приликом изградње 
(комунални отпад, рециклабилни отпад у виду металног отпада, пластике, фолије, 
папирне и картонске амбалаже и слично) и предавање оператеру који поседује 
дозволу за управљање наведеним врстама отпада, у складу са Законом о 
управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – 
др.закон); 

- коришћење механизације и уређаја који својим радом неће довести до прекорачења 
дозвољеног нивоа буке у складу са наменом простора у окружењу; утвррђивање 
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обавезе предузимања техничких мера на изворима буке и одабир извора буке са 
нижим вредностима емисије буке. 

 
Мере заштите у току редовног рада објекта станице за снабдевање горивом 
 

- за време пуњења подземних резервоара горивом из аутоцистерне на станици се не 
сме издавати гориво, мотор аутоцистерне не сме да ради, аутоцистерна мора да 
буде закочена ручном кочницом и спојена са системом за уземљење резервоара, 
као и доводне цеви, ради избегавања појаве статичког електрицитета; 

- на основу Правилника о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила 
и о ускладиштењу и претакању горива („Службени гласник РС“, бр.108/2013), за 
време претакања горива из аутоцистерне у подземни резервоар станице, гориво се 
сме издавати: ако је простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени 
прикључци за пуњење резервоара под сталном контролом и обезбеђени од пожара, 
ако на ССГ за време претакања горива функционише систем за прикупљање пара 
угљоводоника и ако положај аутоцистерне не омета саобраћај возила на станици за 
снабдевање горивом; 

- у случају просипања горива на манипулативним површинама извршити апсорпцију 
горива одговарајућим абсорбентом, потребно је покупити исти одговарајућим 
прибором у прописану амбалажу и на прописан начин складиштити до предаје 
овлашћеном предузећу, по претходно склопљеном уговору, у складу са прописима 
којима се уређује управљање отпадом; 

- потребно је водити документ о кретању отпада за све врсте отпада на локацији, у 
складу са Правилником о обрасцу докумената о кретању опасног отпада, обрасцу 
претходног обавештења, начину његовог достављања и упутству за њихово 
попуњавање („Сл. гласник РС“ бр.17/2017). Комплетиран документ о кретању 
отпада се чува две године; 

- извршити карактеризацију отпадног муља из сепаратора и у складу са добијеним 
извештајем и уз Документ о кретању отпада предаје исти на даљу обраду 
предузећу које поседује дозволу за сакупљање и транспорт такве врсте отпада. 
Извештај о испитивању отпада се чува најмање пет година; 

- да би се елиминисала опасност од разливања горива истакања потребно је вршити 
истакање под строгом контролом руковаоца; 

- веза аутоцистерне и црева за претакање као и веза црева са отвором за претакање 
на подземном резервоару мора бити апсолутно непропусна; 

- у близини места на којима је могућност просипања запаљивих течности на станици 
највећа, морају се поставити сандуци са песком, најмање укупне запремине 0,03 m3 
и лопатом за посипање; 

- прикључење цистерни се врши уземљењем. На крају кабла који служи за уземљење 
мора се поставити изолована ручица са уграђеним прекидачем, чији се непокретни 
део спаја са покретним делом тек пошто се прикључи кабл на цистерну. Прекидач 
и утикач за кабл морају да буду у “Еx” изведби; 

- простор око аутоцистерне и окна у коме су смештени прикључци за пуњење 
резервоара мора бити под контролом и обезбеђен од пожара; 

- запрљане и зауљене воде третирати на таложнику-сепаратору димензионисаном на 
основу сливне површине и меродавних падавина; 

- преко овлашћеног предузећа организовати пражњење и одвожење садржаја из 
таложника-сепаратора уз одговарајућу динамику, а све у складу са Законом о 
управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/0,88/10, 14/16 и 95/18) и важећим 
Правилницима, уз документ о кретању опасног отпада; 
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- уколико дође до препуњавања деривата (течних или ТНГ), обуставља се рад и 
хитно покреће поступак санације у сарадњи са надлежним институцијама.  

 
Мере заштите од нејонизућујих зрачења 
 
           Заштита од нејонизујућих зрачења обухвата услове и мере заштите здравља људи и 
заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења, услове коришћења 
извора нејонизујућих зрачења и представљају обавезне мере и услове при планирању, 
коришћењу и уређењу простора.  
 

По природи технолошког процеса, у току редовног рада, у трафостаницама и 
преносним системима (кабловима под напоном), постоје електрична и магнетна поља као 
вид нејонизујућег зрачења, које се стварају провођењем наизменичне електричне струје у 
надземним проводницима, а зависе од висине напона, јачине струје и растојања. Такође, 
ова зрачења се могу јавити и у антенским стубовима и репетиторима мобилне телефоније. 
Приликом избора локације и технологије ових објеката, потребно је евентуално 
нејонизујуће (електромагнетно зрачење) свести на минимум, избором најповољнијих и 
најсавременијих технологија, а у складу са прописима. 
 
Опште мере заштите од нејонизујућег зрачења прописане су Законом о заштити од 
нејонизујућих зрачења („Сл.гласник РС” бр. 36/09):  
 

- прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;  
- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;  
- одређивање услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног 

интереса;  
- обезбеђивање организационих, техничких, финансијских и других услова за 

спровођење заштите од нејонизујућих зрачења;  
- вођење евиденције о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса;  
- означавање извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса и зоне опасног 

зрачења на прописани начин;  
- спровођење контроле и обезбеђивање квалитета извора нејонизујућих зрачења од 

посебног интереса на прописани начин;  
- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;  
- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола 

спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;  
- обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање 

и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини. 
 
Посебно су дате препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја енергетске 
инфраструктуре, који су табеларно приказани. 
 
Табела бр. 6: Препоруке за дефинисање мера заштите од утицаја инфраструктуре 

Електромрежа и објекти 
Мрежа / 
објекат 

Заштитна зона / појас 
 

Правила / могућност изградње 

Далековод 
10 kV 

Минимум 5m, 
обострано од 
хоризонталне 

пројекције далековода. 

Обавезна је израда елабората, у коме се даје тачан 
однос предметног далековода и објекта који ће се 

градити, уз задовољење техничких прописа. За 
градњу објеката испод и у близини далековода 
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Електромрежа и објекти 
Мрежа / 
објекат 

Заштитна зона / појас 
 

Правила / могућност изградње 

потребна је сагласност ''Електромрежа Србије'' или 
надлежног електродистибутивног предузећа. 

 
За објекте трафостаница и преносне мреже који представљају изворе нејонизујућег 

зрачења нискофрекветног електромагнетног поља од посебног интереса, као и изворе 
високофреквентног електромагнетног поља треба обезбедити да у зонама повећане 
осетљивости буду испоштована базична ограничења изложености становништва, 
електричним, магнетским и електромахнетским пољима, према Правилнику о границама 
излагања нејонизујућим зрачењима. 

 
Антенски системи базних станица мобилне телефоније у зонама повећане 

осетљивости, могу се постављати на стамбеним и другим објектима на антенским 
стубовима под условом да: 

 
– се поставља на крову највишег објекта у окружењу; 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбеног објекта у окружењу износи 

најмање 30m; 
– удаљеност антенског система базне станице и стамбених објеката у окружењу може 

бити мања од 30m, искључиво када је висинска разлика између базне антене и 
кровне површине објекта у окружењу износи најмање 10m; 

– минимална потребна удаљеност базних станица мобилне телефоније и 
телекомуникационих предајника од објеката болница, породилишта и других 
здравствених установа, дечијих вртића, предшколских установа, школа, домова и 
простора дечијих игралишта, односно ивица парцеле дечијег вртића и дечијих 
игралишта, не може бити мања од 50 m. 

 
При избору локације за постављање антенских система базних станица мобилне 

телефиније узети у обзир следеће: 
 

– могућност постављања антенских система на постојећим антенским стубовима 
других оператера, грађевинама попут димњака топлана, водоторњева, стубова са 
рефлекторима, телевизијских стубова и сл., 

– неопходност поштовања постојећих природних обележја локација и пејзажа, 
избегавати просторе излетишта, заштићена природна добра, заштићене културно-
историјске целине, парковске површине и сл. 

– узети у обзир визуелну усклађеност приликом избора локације, избора дизајна и боје 
антенских система у односу на окружење. 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ 
 
           У обухвату Плана нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите и не налази се у просторном обухвату еколошке мреже. Сходно томе, 
услови заштите природе на предметном простору су: 
 

- комплекс станице за снабдевање горивом одвојити од коловоза ( разделним 
острвом минимум 2 m, а пожељно 5-10 m ширине) уз неопходно хортикултурнпо 
уређење; 
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- извршити адекватан избор резервоара за складиштење течног горива и сигурносне 
опреме, у циљу максималне заштите земљишта и подземних вода; 

- развод од резервоара за гориво до аутомата за гориво треба планирати у каналима 
који морају бити водонепропусни и отпорни на нафту и њене деривате и са 
одговарајућим падом према сабирном месту (или на други одговарајући начин) 
који ће омогућити ефикасну интервенцију у случају изливања горива; 

- атмосферске воде са условно чистих површина (кровови, надстрешнице) могу се 
без претходног пречишћавања слободно испуштати у околне зелене површине; 

- планирати успостављавање ефикасног система мониторинга и контроле процеса 
рада на станици за снабдевање горивом у циљу повећања еколошке сигурности; 

- асфалтирати све манипулативне површине, а све слободне површине озеленити; 
њихово редовно одржавање у оквиру комплекса је обавезно; 

- предвидети максимално очување и заштиту високог зеленила и вреднијих 
примерака дендрофлоре (појединачна стабла). Прибавити сагласност надлежних 
институција за извођење радова који изискују евентуалну сечу одраслих, вредних 
примерака дендрофлоре, како би се уклањање  вегетације свело на најмању могућу 
меру; 

- у избору врста за озелењавање треба се определити за оне које су отпорне на 
издувне гасове. Како зеленило треба да има заштитну функцију током целе године, 
при избору користити и лишћарске и зимзелене врсте; 

- обавезна је санација/рекултивација свих деградираних површина; обавезно 
успоставити биљни покривач (култивисати терен) на свим угроженим местима, 
применом аутохтоних врста, односно таквих врста које су биолошки постојане у 
датим климатским условима – уношење алохтоних врста је забрањено; 

- уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошке  или минералошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, 
извођач радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство надлежно 
за послове заштите животне средине, односно предузме све мере како се природно 
добро не би оштетило до доласка овлашћеног лица.; 

- дуж саобраћајница предвидети линијско зеленило које неће реметити прегледност 
у саобраћају. Приликом одабира садног материјала користити врсте које су 
биолошки постојане, отпорне на штетне утицаје, естетски прихватљиве и 
прилагођене околном простору и његовој намени; 

- приликом формирања зелених површина избегавати инвазивне и алергене врсте 
биљака. 

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА 
 
           На основу Услова Завода за заштиту споменика културе Ниш (бр.1603-2/02 од 
27.11.2019.год.), констатовано је да у просторном обухвату предметног планског 
документа нису убележена непокретна културна добра, нити евидентирана добра, која 
уживају заштиту на основу Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 
71/94, 52/2011 – др. закон и 99/2011 – др. закон). 
 
            Мере заштите непокретних културних добара на предметном простору су: 
 

- уколико се током извођења земљаних радова на делу обухвата Плана наиђе на 
материјалне остатке прошлости, извођач/инвеститор је дужан да обустави радове и 
обавести надлежну службу заштите; 
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- уколико током било каквих земљаних радова дође до открића материјалних 
остатака из прошлости, извођач/инвеститор је дужан да обустави радове и обавести 
надлежну службу заштите; 

- извођач/инвеститор је дужан да предузме мере заштите како налаз не би био 
уништен и оштећен; 

- забрањено је неовлашћено прикупљање археолошког материјала; 
- трошкове истраживања, заштите, чувања, публиковања и излагања откривеног 

материјала, све до предаје добра на чување овлашћеној установи, сноси 
инвеститор; 

- инвеститор се обавезује да 15 дана пре почетка радова обавести надлежни Завод о 
почетку радова, како би се обезбедио надзор над радовима.  

 
МЕРЕ ЗАШТИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА, АКЦИДЕНТНИХ 
СИТУАЦИЈА И УСЛОВИ ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ 
 
Мере заштите у циљу спречавања акцидентних ситуација 
 
           У циљу спречавања акцидентних ситуација и умањења негативних ефеката на 
животну средину, прописују се и следеће посебне мере заштите природе и животне 
средине:  
 

- уколико из ма ког разлога дође до пожара инвеститор је обавезан да изврши што 
хитнију санацију и што пре обнови уништену вегетацију уз коришћење искључиво 
аутохтоних врста; 

- сви запослени и у фази изградње и у фази експлоатације морају да буду обучени и 
опремљени за брзо и ефикасно реаговање у случају акцидента; 

- сви запослени и у фази изградње и у фази експлоатације морају да буду обучени и 
опремљени за брзо и ефикасно реаговање у случају пожара;  

- уколико се укаже потреба за употребом експлозива неопходно је применити све 
мере техничке заштите и обезбедити све законом прописане услове и сагласности. 

 
Мере заштите од земљотреса 
 
      Подручје Плана детаљне регулације припада зони са могућношћу појаве земљотреса 
од 6-7° MCS. 
 
      Низом мера заштите потребно је превасходно код планирања и организације простора 
превентивно смањити ризик од сеизмичких разарања, и то: 
 

- Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за сеизмичку 
зону очекивања земљотреса од 6-7° MCS, или оног степена сеизмичности за који се 
посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван; 

- Поштовати регулације саобраћајница и међусобно удаљење објеката; 
- Посебно обезбедити грађевине чија је функција нарочито важна у периоду после 

евентуалних сеизмичких потреса; 
- Сви инфраструктурни системи су веома подложни повредљивости код сеизмичких 

потреса, па је сходно томе обавезно поштовати све прописе и стандарде из ове 
области како би се обезбедила несметана комуникација и неопходно снабдевање 
становништва у случају оштећења.    
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        Приликом израде даље техничке документације, као подлога за израду главног 
пројекта, неопходно је урадити микросеизмеичку рејонизацију простора, у складу са 
чланом 7. и 8. Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 
сеизмичким подручјима („Службени лист СФРЈ“, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
  
Мере заштите од пожара и експлозија 
 
 Сходно члану 29. Закона о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, број 111/09,  
20/15 и 87/18), поред услова прописаних посебним законом који уређује област градње и 
уређења простора, мерама заштите од пожара и експлозија морају се обухватити и:  
 

- изворишта снабдевања водом који обезбеђују довољно количине воде за гашење 
пожара; 

- приступни путеви и пролази за ватрогасна возила до објекта; 
- безбедносни појасеви између објеката којима се спречава ширење пожара и 

експлозије, сигурносне удаљености између објеката или њихово пожарно одвајање; 
- могућност евакуације и спашавања људи. 

 
 Израду планског докуметна неопходно је извести у складу са важећим законима, 
техничким прописима и српским стандардима, те сходно томе, у погледу извршења 
потребних мера заштите од пожара, плански документ мора бити урађен у складу са 
Законом о заштити од пожара (''Сл. гласник РС'' бр. 111/09 и 20/2015), Законом о 
запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима (''Сл. гласник РС''  бр. 54/2015), 
Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл.гласник СРС 
бр.44/77 и „Сл.гласник РС“, бр.48/94), Правилником о техничким нормативима за 
инсталације хидрантске мреже за гашење пожара („Сл. гласник РС“, бр.3/2018), 
Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа 
за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ“, бр. 
8/95), Правилником о техничким нормативима за заштиту од пожара стамбених и 
пословних објеката и објеката јавне намене („Сл.гласник РС“, бр.22/2019) и других 
техничких прописа. 
 
        Планирано саобраћајно решење приступа комплексу станици за снабдевање горивом 
обезбеђује и адекватан приступни пут за ватрогасна возила, при чему најмања ширина 
коловоза за једносмерно кретање износи 3,5 m, у складу са чланом 4. Правилника о 
техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна 
возила у близини објекта повећаног ризика од пожара („Сл.лист СРЈ“, бр. 8/95). 
 
        На основу Уредбе о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорији 
угрожености од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 76/2010) станице за снабдевање моторних 
возила горивом спадају у категорију II.3. на основу количине горива које се складишти. 
 
       Укупна количина од 120 m3 течних горива и 15 m3 ТНГ-а (укупно 135 m3) је у складу 
са максималном дозвољеном количином на основу Правилника о техничким нормативима 
за безбедност од пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава 
у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова  
("Службени гласник РС", број 54/2017 и 34/2019). 
 
       Материје се складиште у за то предвиђене резервоаре у складу са важећим 
стандардима. Категорија угрожености продајног објекта се дефинише на основу Техничке 
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препоруке за заштиту од пожара стамбених, пословних и јавних зграда SRPS TP21 из 
2002. Продајни објекат спада у издвојене пословне зграде и зграде у низу висине до 9 m 
(ИП 1). Објекат спада у класу П2. 
 
       На основу класификације зграда према намени, висине, броју лица која бораве и 
површине пожарног сектора, потребана пожарна отпорност за овај објекат је II што се и 
усваја као захтеван степен отпорности од пожара. Сви грађевински елементи објекта 
морају да имају одговарајући степен отпорности од пожара и за њих је потребно 
доставити атест о пожарном истпитивању и декларисаној отпорности од пожара. 
 
      Од противпожарне опреме предвиђени су ватрогасни апарати S-9 и S-50 као и сандуци 
са песком на местима где може доћи до проливања горива. 
 
          Поред поштовања одредби горе наведених закона и правилника, заштита од пожара 
обезбеђује се и: 
 

- поштовањем задатих регулационих и грађевинских линија; 
- поштовањем прописаних међусобних удаљења објеката којима се спречава ширење 

пожара; 
- изградњом објеката  од негоривих материјала (опека, бетон и сл.), са одговарајућом 

конструкцијом у складу са прописаном сеизмичком отпорношћу и елементима 
конструкције одређеног степена ватроотпорности који одговара пожарном 
оптерећењу. 
 

Услови и мере заштите од ратних разарања 
 
 За подручје обухвата Плана нема посебних услова и захтева за прилагођавање 
потребама одбране земље, коју прописују надлежни органи.  
 
 Мере уређења и припреме територије за потребе одбране земље, односно мере 
заштите и спасавања људи, културних и материјалних добара обезбеђује се:  
 

- прилагођавањем постојећих комуналних објеката, надземних саобраћајница и 
других инфраструктурних објеката погодних за заштиту и склањање; 

- склоништа могу бити напуштени тунели, пећине и други природни објекти; 
- приликом изградње стамбених објеката са подрумима, над подрумским 

просторијама, гради се ојачана плоча која може да издржи урушавање објекта. 
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7.  УСЛОВИ КОЈИМА СЕ ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЧИНЕ 
ПРИСТУПАЧНИМ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 
 
           Сматра се да је особа са инвалидитетом особа са телесним, сензорним или 
интелектуалним оштећењем која услед баријера које постоје у окружењу не може 
неометано да се креће и да користи површине јавне намене, објекте за јавно коришћење, 
стамбене објекте, као и јавни превоз и друге услуге намењене јавности. Особе смањене 
покретљивости су особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе особе, 
труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања привремено или трајно 
смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу. 
 

   Услови приступачности детаљно су дефинисани Правилником о техничким 
стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) којим се прописују технички 
стандарди приступачности и разрађују урбанистичко-технички услови за планирање 
простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање 
објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу, као и посебних 
уређаја у њима. 

 
 Прилаз до објекта предвиђа се на делу објеката чији је приземни део у нивоу терена 

или је мање уздигнут у односу на терен. Савладавање висинске разлике између пешачке 
површине и прилаза до објекта врши се: 

 
– рампама за пешаке и инвалидским колицима, за висинску разлику до 76 cm; 
– спољним степеницама, степеништем и подизним платформама, за висинску 

разлику већу од 76 cm. 
 

За савладавање  висинских разлика до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу  
до објекта врши се применом рампи тако да : 
 

– Да нагиб рампе није већи од 5%(1:20), а изузетно може износити 8.3%(1:12) за 
кратка растојања до (до 6m); 

– Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m; 
– Рампе дуже од 6m, највише до 9m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се 

одмориштима најмање дужине 150cm; 
– Најмања чиста ширина рампе за једносмерни пролаз износи 90 cm, а уколико је 

двокрака, чиста ширина рампе износи минимум 150 cm, са подестом од минимум 150 
cm. 

– Рампе треба да су заштићене ивичњацим висине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене 
са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини 
од 70 cm, односно 90 cm. 

– Рампа треба да је чврста, равна и отпорна на клизање. 
 
Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац 

кретања износи 2%. 
 
У пешачким коридорима се не постављају стубови, рекламни панои или друге 

препреке, док се постојаће препреке видно обележавају. 
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Место пешачких прелаза је означено тако да се јасно разликује од подлоге тротоара. 
Пешачки прелаз је постављен под правим углом према тротоару. За савладавање  
висинске разлике између коловоза и тротоара  користите се закошени ивичњаци који се 
изводе у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом 
закошеног дела до 8,3%, а ако је технички неизводљиво у изузетним случајевима до 10%. 

 
Знакови се на зидовима постављају на висини од 140 cm - 160 cm изнад нивоа пода 

или тла, или ако то није могуће на висини која је погодна за читање. Висина слова на 
знаковима  не сме бити мања од 1,5 cm за унутрашњу, односно 10 cm за спољашњу 
употребу. 

 
Испред улаза у објекат ССГ „Зајечар 1“ предвиђена је прилазна рампа ради 

несметаног прилаза особа са посебним потребама, деце, старих, хендикепираних и 
инвалидних лица, а у свему према Правилнику о техничким стандардима приступачности 
(''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13). 
 
8.  МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ИЗГРАДЊЕ 
 
            Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу 
смањења потрошње енергије. Унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње 
свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких 
мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката.  
 
 У планском периоду радити на подстицању инвеститора да при изградњи објеката 
користе нове и обновљиве облике енергије и да примени енергетски ефикасна решења и 
технологије у својим зградама. 
 
 Мере енергетске ефикасности зграда, у складу са Правилником о енергетској 
ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр.61/11), примењују се код: 
 

 изградње нових зграда; 
 реконструкције, доградње, обнове, адаптације, санације и енергетске санације 

постојећих зграда; 
 реконструкције, адаптације, санације, обнове и ревитализације културних 

добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама 
катастарских парцела и културних добара, а у складу са актом о заштити 
културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за 
послове заштите културних добара; 

 зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну 
целину, а које се продају или дају у закуп. 

 
 Зграда, у смислу овог Правилника, је грађевина с кровом и зидовима у којој се 
користи енергија ради остваривања одређених термичких параметара средине, намењена 
боравку људи, односно смештају животиња, биљака и ствари, обављању неке делатности, 
а састоји се од грађевинских елемената, техничких система и уређаја и уграђене опреме. 
Зградама се сматрају и делови зграде који су пројектовани или намењени за засебно 
коришћење и одвојени термичким омотачем од осталих делова зграде. 
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 Зграда са више енергетских зона је зграда која има више посебних делова за које је, 
сходно овом правилнику, потребно израдити посебне енергетске сертификате (енергетске 
пасоше) и то:  

 која се састоји од делова који чине техничко-технолошке и функционалне целине, 
које имају различиту намену па сходно томе имају могућност одвојених система 
грејања и хлађења или се разликују по унутрашњој пројектној температури за више 
од 4°C; 

 код које је више од 10% нето површине зграде у којој се одржава контролисана 
температура друге намене; 

 код које делови зграде, који су техничко-технолошке и функционалне целине, 
имају различите термотехничке системе и/или битно различите режиме коришћења 
термотехничких система. 

 
 Зграде на које се не примењују мере енергетске ефикасности прописане овим 
Правилником јесу: зграде за које се не издаје грађевинска дозвола; зграде које се граде на 
основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске 
дозволе за припремне радове; радионице, производне хале, индустријске зграде које се не 
греју и не климатизују; зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне 
(мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне). 
 
 При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе 
система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности. Сви 
појмови и параметри, као и начин израчунавања топлотних својстава зграда дефинисани 
су Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, број 61/11).   
 
 У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи прописана енергетска 
својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима зграда који издаје 
овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део 
техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе. Услови, 
садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда прописани су 
Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 
својствима зграда („Службени гласник РС“, бр. 69/12). Према члану 7. наведеног 
Правилника, зграде за које није потребно прибављање енергетског пасоша су: 
 

 постојеће зграде које се продају, дају у закуп, реконструишу или енергетски 
санирају, а које имају нето површину мању од 50 m2; 

 зграде које имају предвиђени рок употребе ограничен на две године и мање; 
 зграде привременог карактера за потребе извођења радова, односно обезбеђење 

простора за смештај људи и грађевинског материјала у току извођења радова; 
 радионице, производне хале, индустријске зграде и друге привредне зграде које се, 

у складу са својом наменом, морају држати отворенима више од половине радног 
времена, ако немају уграђене ваздушне завесе; 

 зграде намењене за одржавање верских обреда; 
 постојеће зграде које се продају или се право власништва преноси у стечајном 

поступку, у случају присилне продаје или извршења; 
 зграде које су под одређеним режимом заштите, а код којих би испуњење захтева 

енергетске ефикасности било у супротности са условима заштите; 
 зграде које се не греју или се греју на температури до +12 С. 
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9.  СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ 
 

Минимални степен комуналне опремљености грађевинског земљишта за све 
пословне и услужне намене са већим саобраћајним оптерећењем и манипулативним 
површинама (као што је и комплекс станице заснбдевање горивом), који је потребан за 
издавање локацијских услова и грађевинске дозволе, подразумева: 

 
- решен директан излаз на јавну саобраћајницу (уз сагласност ЈП Путеви Србије на 

прикључак на државни пут);  
- услове за електроенергетски прикључак;  
- услове за прикључење на градски водовод;  
- прикључење на градску канализациону мрежу и интерни систем каналисања 

отпадних вода који подразумева сакупљање и пречишћавање фекалних и других 
отпадних вода у оквиру комплекса, у складу са прописима, уз обезбеђење 
одговарајућег квалитета пречишћених вода и услова за њихову евакуацију (у 
реципијент, односно у канализациону мрежу). 
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II.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 
 
1.1.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Правила грађења и услови постављања инфраструктурних система у односу на друмску 
инфраструктуру 
 

- предвидети двострано проширење државног пута на пројектовану ширину у потезу 
реконструкције постојеће раскрснице; 

- траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред 
и испод предметних путева; 

- паралелно вођење инсталација планирати на удаљености минимално 3,00 m од 
крајње тачке попречног профила – ножице трупа насипа, или спољне ивице путног 
канала за одводњавање; 

- укрштање предметних инсталација са путем предвидети искључиво механичким 
подбушивањем испод трупа пута, управно на предметни пут у прописаној 
заштитној цеви; 

- заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака 
попречног профила пута, увећана за по 3,00 m са сваке стране; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви од најниже горње 
коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35-1,50 m и више у зависности 
од конфигурације терена; 

- минимална дубина предметних инсталација и заштитиних цеви испод путног 
канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње 
коте заштитне цеви износи 1,20-1,35 m; 

- стубове далековода и стубне трафостанице предвидети изван заштитног појаса 
предметног државног пута у појасу контролисане изградње, поштујући ширину 
заштитног појаса 20 m, у складу са чланом 34. Закона о путевима. У случају да је 
висина стуба већа од прописане ширине заштитног појаса пута стубове предвидети 
на минималној удаљености за висину стуба предметног далековода од спољне 
ивице путног земљишта предметних државних путева; 

- обезбедити ваздушни простор (сигурносну висину високонапонског електровода) 
изнад коловоза у складу са Законом о путевима,  са слободним простором у висини 
од најмање 4,75 m рачунајући од горње коте коловоза државног пута до ланчанице 
при најнеповољнијим температурним условима,  са предвиђеном механичком и 
електричном заштитом; 

- угао укрштања надземног високонапонског далековода са државним путем 
предвидети по могућности од 90 (изузетно одступање од 90 у складу са важећим 
техничким прописима); 

- планирање далековода мора бити предвиђено (трасирано) тако да не угрожава 
нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу са техничким и свим важећим 
законским прописима и нормативима који регулишу ову материју и условима 
надлежних институција.    

 
За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз парцелу државног 

пута потребно је обратити се управљачу државног пута за прибављање услова и 
сагласности за израду пројектне документације за изградњу и постављање истих у складу 
са важећом законском регулативом.  
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Правила грађења инфраструктурних система у односу на железничку инфраструктуру 
 
       Укрштај водовода, канализације, продуктовода и других цевовода са железничком 
пругом је могуће планирати под углом од 90 С, а изузетно под углом не може бити мањи 
од 60 С. Трасу подземних инсталација у зини укрштаја са пругом пројектовати тако да се 
иста поставља на дубини од минимум 1,80 m, мерено од коте горње ивице прага до коте 
горње ивице заштитне цеви подземне инсталације, односно на минимум 1,2 m од најниже 
коте терена ван трупа пруге до горњих ивица заштитне цеви. Заштитне челичне цеви у 
укрштају са железничком пругом морају се поставити испод трупа пруге у континуитету 
испод колосека.  
 
Правила грађења за електроенергетске објекте 
 

Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре (водоводне и 
канализационе мреже као и других кабловских водова), са постојећим и планираним 
електроенергетским кабловским водовима одређени су Техничком препоруком бр. 3 ЕПС 
– Дирекције за дистрибуцију електричне енергије Србије. 

 
        Услови за укрштање и паралелно вођење објеката инфраструктуре, са постојећим и 
планираним електроенергетским надземним водовима одређени су Техничком 
препоруком бр. 10  ЕПС – Дирекције за дистрибуцију електричне енергије Србије. 
 

У заштитном појасу, испод, изнад или поред електроенергетских објеката, супротно 
закону, техничким и другим прописима не могу се градити објекти, изводити други 
радови, нити засађивати дрвеће и друго растиње. Заштитни појас за подземне 
електроенергетске водове (каблове) износи, од ивице армирано – бетонског канала,за 
напонски ниво 1 – 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар. 

 
У случају градње испод или у близини далековода у заштитном појасу, као и у 

случају угрожавања електроенергетских објеката напона 1 - 35кV (далеководи, 
трафостанице, кабловски водови) потребно је обратити се надлежној 
Електродистрибуцији са захтевом за израду пројектне документације и склапање уговора 
за измештање истих. При томе се морају поштовати и други услови дефинисаних 
„Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1kV до 400kV („Сл.лист.СФРЈ бр.65/88“ и „Сл.лист СРЈ 
бр.18/92“). 

 
У случају потребе измештања постојећих електродистрибутивних објеката сва 

измештања извршити трасом кроз јавну површину уз остављање коридора и резервних 
цеви тамо где је то потребно. Укрштање и паралелно вођење вршити у складу са 
одговарајућим пројектом, за чију је израду надлежна искључиво ОДС ЕПС Дистрибуција. 
Трошкове евентуалних измештања електродистрибутивних објеката сноси инвеститор. 
Потребно је да се, након израде пројекта конкретног објекта, инвеститор истог обрати 
ОДС ЕПС Дистрибуцији са захтевом за уговарање израде инвестиционо – техничке 
документације измештања, као и радова на измештању предметних електро - 
дистрибутивних објеката. При изради техничке документације придржавати се закона и 
важећих техничких прописа. Пројекат треба да предвиди заштиту и потребно измештање 
постојећих ЕЕО пре изградње пројектованог објекта, при чему Инвеститор решава све 
имовинско – правне односе настале због потребе измештања.  
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Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални 
размаци од других врста инсталација и објеката који износе: 
– 0,4m од цеви водовода и канализације и темеља грађевинских објеката; 
– 0,5m од телекомуникацијских каблова; 
– 0,6m од спољне ивице канала за топловод; 
– 0,8m од гасовода у насељу; 
– 1,2m од гасовода ван насеља; 

 
       Ако се у заштитне цеви (кабловску канализацију) полажу каблови различитих 
напонских нивоа, каблови нижих напона се полажу у виши ниво канализације. 
Препоручује се да се постављање заштитних цеви врши у највише два нивоа. 
 
       Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а код 
укршања са гасоводом и топловодом изнад. При укрштању енергетских каблова, кабал 
вишег напонског нивоа полаже се испод кабла нижег напонског нивоа, уз поштовање 
потребне дубине свих каблова, на вертикалном одстојању од најмање 0,4m. 
 
Правила грађења за водопривредну инфраструктуру 
 
Водоводна инфраструктура се мора трасирати према следећим условима: 
 

- да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   
земљишта; 

- да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте; 
- минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8 m од врха цеви  до коте терена, 

односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења; 
- водоводне цеви се постављају у рову на слоју песка по 10 cm испод и изнад спољне 

површине цеви; 
- Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m. Минимално 

дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи: 
- међусобно водовод и канализација   0,40m 
- до електричних и телефонских каблова 0,50m 
- тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних 

каблова при укрштању. 
- избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз 

услове и сагласност надлежног Јавног комуналног предузећа, и морају да 
задовољавају све прописане стандарде и поседује атесте сертификационих кућа 
које контролишу квалитет истих 

- појас заштите око цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви на обе 
стране. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршења радњи које 
могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода. 

- забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и 
канализације. 
 

Канализациона инфраструктура се мора трасирати према следећим условима: 
 

- колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж 
осовине саобраћајнице; 
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- максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m. Минимална 
дубина треба да буде таква да цевовод буде безбедан у односу на темена 
оптерећења; 

- канализационе цеви се постављају у рову на слоју песка по 10 cm испод и изнад 
спољне површине цеви; 

- ревизиона окна морају се постављати на: местима споја два колектора (цевовода), 
ако се мења правац колектора (цевовода) који спроводи фекалну отпадну воду и при 
промени пречника колектора (цевовода); 

-    у правцу тока не сме се ни код једне врсте цевовода за прикупљање и одвођење 
отпадних вода вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора; 

- главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из 
објекта ка уличној канализацији. 
 

Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру 
 
       Начин увођења оптичког кабла у објекат зависи од архитектонског решења објекта. С 
обзиром да оптички кабл има мале димензије и мали полупречник савијања најчешће је 
могуће уводити ОК кроз постојеће кабловске канале. 
 

Постављање телекомуникационог надземног вода по стубовима дистрибутивних 
надземних водова мора да је у складу са Упутством о полагању и монтажи оптичких 
каблова и Упутством о изради разводних мрежа.  

 
        За свако постављање телекомуникационог надземног вода по стубовима 
дистрибутивних надземних водова мора да садржи и статички прорачун о додатном 
оптерећењу сваког стубног места услед постављања телекомуникационог надземног вода. 
 
       Паралелно вођење трасе оптичког кабла са подземним електроенергетским кабловима 
напона до 10 kV могуће је на мин.растојању од 0,5 m, а преко те вредности на мин. 
растојању од 1m. 
 

Укрштање ТО каблова са електроенергетским кабловима изводити под углом од 90. 
Вертикална удаљеност на месту укрштања мора да износи мин. 0,3 m за електроенергетке 
каблове напона до 250 V, а 0,5 m за ел.енергетске каблове напона преко 250 V. Том 
приликом ТО каблове поставити у заштитне ПЕ цеви дужине 2 - 3 m, а у зависности од 
броја електроенергетских каблова. 

 
При проласку близу уземљивача ел. енергетског кабла, трафо станице 10/0,4 КV ТО 

кабл мора да буде удаљен најмање 2 m. 
 
Растојање ТО каблова од надземних ел.енергетских стубова у случају нисконапонске 

мреже мора да буде мин. 1 m, а од стуба који има уземљење најмање 1m, од задњег 
прстена уземљења. 

 
Растојање подземних ТО каблова треба да буде најмање 10m од стубова далековода 

за називне напоне до 110 КV, а 15 m за називне напоне до 380 KV. 
 
Хоризонтална удаљеност подземног оптичког кабла од водоводних цеви треба да 

буде најмање 1,0 m. Укрштање водоводних цеви и ТО кабла изводити под углом од  90  и 
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обезбедити вертикално растојање од мин. 0,5 m. Оптички кабл поставити у ПВЦ цев 
110, како би био механички заштићен, приликом евентуалних радова на водоводу. 

 
Хоризонтална удаљеност подземног оптичког кабла од стабла дрвећа и живих ограда 

треба да буде најмање 2 m. Приликом пролаза поред усамљеног дрвећа треба да буде 
задовољен услов да најмање растојање треба да износи троструку висину усамљеног 
дрвета. 

Прелази путева који се изводе бушењем, врше се управно на осу асфалтног пута на 
дубини 1,2m. Испод површине коловоза се поставља ПВЦ цеви одговарајуће дужине. 
Радне јаме из којих ће се вршити бушење трупа пута лоцирати најмање на 5m од крајње 
тачке попречног профила пута.  

 
Укрштање кабла са природним и вештачким препрекама изводити под углом од 90° 

а само изузетно под углом 60° ако то теренски услови захтевају. 
 
1.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА ПОВРШИНЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА 
 
Правила грађења за објекат станице за снабдевање горивом 
 
      Станица за снабдевање горивом „Зајечар 1“ гради се на катастарској парцели бр.6208/3 
К.О. Зајечар на површини од 4251 m2. 
 
      Намена: Пословање и услуге. 
 
      Објекте у оквиру комплекса станице за снабдевање горивом поставити у оквиру зоне 
грађења која је дефинисана грађевинским линијама приказаним на графичким прилозима 
бр.4 – Планирана намена површина и бр.6 – Регулационо-нивелациони план и план 
површина јавне намене.  
 
      Објекат станице за снабдевање горивом је слободностојећи, приземни објекат, завршне 
коте  венца на +4,40 m од коте приземља (±0.00 m), правилне  је правоугаоне форме и 
састоји се из следећих просторија: продајног дела, санитарног дела (тоалет за купце, 
тоалет особља ССГ), гардеробе особља ССГ, расхладне коморе, канцеларије пословође, 
магацина уља, магацина допунског асортимана, оставе алата и прибора, електро собе и 
простора за комуникације. 
 
      Као допунски садржаји, на станици се могу наћи и компресори за ваздух, пуњачи за 
електрична возила, чесма, пилон, ценовни дисплеј – тотем, друга рекламна обележја и 
слично. 
 
     Станицу за снабдевање горивом моторних возила је могуће изградити уз коридор 
друмске саобраћајнице, са десне стране железничке пруге Ниш-Прахово, уколико су 
испоштоване одредбе Правилника о техничким нормативима за безбедност од пожара и 
експлозија станица за снабдевање горивом превозних средстава у друмском саобраћају, 
мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова („Сл. гласник РС” број 
54/2017 и 34/2019). 
 
     Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности буду удаљени: 
 

o Најмање 5 m од границе парцеле; 
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o Најмање 3 m од границе парцеле јавне намене (саобраћајнице, зелене површине, 
парка, водотокови и сл. површина на којима није дозвољена градња); 

o Најмање 40 m од колосека за парну вучу и 20 m од колоска за дизел или 
електричну вучу (мерено од спољне ивице пружног појаса); 

o Најмање 15 m од надземних водова електровуче градског превоза (тролејбуса, 
трамваја и сл.). 

 
     Удаљеност се мери од окна улазног отвора подземног резервоара, окна у ком су 
смештени прикључци за пуњење, прикључног уређаја на станици на месту за претакање 
течног нафтног гаса уз аутоцистерне у резервоар станице, габарита пумпе и компресора за 
претакање нафтног гаса и габарита уређаја за точење горива. 
 
      Пословни објекат станице за снабдевање горивом извести од савремених грађевинских 
материјала – стакла и зидних паноа, са елементима и детаљима правих линија повезаних 
по хоризонтали или вертикали, без стилских елемената пластике. 
 
       Кров објекта је једноводан, нагиба 3° према задњем делу објекта. Кровни покривач је 
од ватроотпорних, термо, префабрикованих, сендвич панела дебљине 120 mm, са 
херметичким затварачем. Одводњавање  са објекта (предмет одговарајућег пројекта) се 
врши преко  лежећег олука и вертикала са задње стране објекта. 
 
       Надстрешница је правоугаоног облика, висине око 5,90 m од коте приземља. Кров 
надстрешнице је двоводни, нагиба 7 ка средини надстрешнице где се налази олучна 
хоризонтала.  Конструкција надстрешнице је састављена од челичних рамова. 
 
      Лантерна спаја објекат надстрешнице и станице за снабдевање горивом, висине око 
5,55 m од коте приземља. 
   
      На станици за снабдевање возила моторним горивима предвиђају су два система, 
систем за издавање течних горива и систем за издавање ТНГ-а. Систем за течна горива 
састојаће се од: два подземна, двокоморна, резервоара течних горива запремине по 60 
(20+40) m3, цевне инсталације за развод горива, индиректног утакања, одушивања, 
поврата бензинских испарења и аутомата за издавање горива. Систем за ТНГ састојаће се 
од: подземног резервоара запремине 15 m3, пумпне станице, претакалишта и аутомата за 
издавање. Предвиђа се уградња три острвска апарата за издавање горива од којих је један 
комбиновани за издавање течних горива и ТНГ-а, а друга два служе за издавање 
искључиво течних горива. 
 
      Резервоари за течна горива и цевни развод од резервоара ка аутоматима ће бити са 
дуплим плаштом и биће повезани на централу за индикацију цурења. Примениће се 
затворени технолошки систем за претакање течних горива. Сва испарења приликом 
пуњења складишних резервоара враћаће се назад у аутоцистерну. Приликом утакања 
горива у резервоаре у аутомобилима настала бензинска испарења ће се враћати назад у 
подземни складишни резервоар.  
 
Правила грађења за друге површине остале намене 
 
        Површине осталих намена на планском подручју заступљене су само још у 
североисточном делу Плана, у оквиру дела к.п. бр. 6208/4 К.О. Зајечар, површине  око 
3067 m². Планирана намена за ову зону је намена „пословање и услуге“, а евентуална 
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будућа изградња објеката у овој зони мора бити усклађена са Правилима грађења датим за 
ову намену која је дефинисана Планом генералне регулације бр.3 – центар града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара, бр.34/18). Правила грађења за намену „пословање и 
услуге“ наведене су у оквиру поглавља „Извод из планског документа вишег реда“, 
стр.бр.3-7 овог Плана. 
 
2.  КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА КОЈИ СЕ МОГУ 
ГРАДИТИ У ПОЈЕДИНАЧНИМ ЗОНАМА ПОД УСЛОВИМА 
УТВРЂЕНИМ ПЛАНСКИМ ДОКУМЕНТОМ 
 

Принцип организације намена на подручју Плана је извршен тако да су просторне 
целине заправо просторно одређене и заокружене компатибилне функције (намене). У 
оквиру просторне целине не могу се наћи намене које једна другу угрожавају својим 
функционисањем.  

 
Намене дефинисане графичким прилогом 4. "Планирана намена површина", Р 1: 

1000, представљају преовлађујућу, доминантну намену на том простору, што значи да 
заузимају најмање 50% урбанистичке целине у којој је означена та намена. Свака намена 
подразумева и друге компатибилне намене. 

 
На нивоу појединачних грађевинских парцела намена дефинисана као компатибилна 

може бити и доминантна или једина. 
  
У наредној табели је приказана компатибилност намена, односно која се намена као 

пратећа, допунска или основна може наћи у оквиру претежне намене, а да на графичком 
прилогу није приказана.  
 
Табела бр.7: Компатибилност намена 
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Саобраћајна инфраструктура о Х X1  
Комуналне и инфраструктурне површине и 
објекти Х о 

 
Х 
 

Х 

Спорт, рекреација и зеленило Х Х о о 

Пословање и услуге Х Х Х2 о 

 
Х1 – у оквиру саобраћајних површина може се наћи уређено зеленило које се уређује у 
зависности од површине; 
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Х2 – у зонама производње, услуга и пословања може се наћи зеленило, спорт и рекреација 
као допунска намена са циљем подизања стандарда коришћења и заштите самих 
производних и пословних зона. 
 
 
3.  УСЛОВИ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ, ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈУ И 
ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 
          Положај грађевинске парцеле утврђен је регулационом линијом у односу на 
површине јавне намене и разделним границама парцеле према суседним парцелама. Овим 
планом утврђују се регулационе линије, тј. издвајају се површине јавних намена од 
површина осталих намена. Међне линије између парцела осталих намена и парцела које 
припадају јавној намени, одређују се у поступку спровођења Плана, кроз Пројекат 
парцелације и препарцелације, у складу са правилима из овог Плана и важећом законском 
регулативом. 
 
          Грађевинска парцела мора имати приступ јавној саобраћајној површини, који може 
бити непосредан или посредан (преко интерне саобраћајне површине која није јавна, уз 
обавезно претходно решене имовинско-правне односе). 
 
          Дозвољава се деоба катастарских парцела до минимума утврђеног овим Планом 
ради корекција затечене парцелације у циљу формирања грађевинских парцела 
оптималних величина и облика за изградњу објеката у складу са решењима из Плана. 
 
          Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем делова две или више 
катастарских парцела под условом да новоформирана парцела није мања од минимума 
утврђеног овим Планом. Мање парцеле могуће је формирати само у случају потребе за 
изградњу појединих инфраструктурних система. 
 
          Уколико су на једној катастарској парцели предвиђене две или више намена, 
обавезна је израда Пројекта парцелације и деоба парцела. 
 
          Најмања дозвољена површина грађевинске парцеле прописана овим Планом износи 
300 m², минималне ширине фронта према јавној саобраћајној површини 12 m. У складу са 
чланом 69. Закона о планирању и изградњи, за грађење, односно постављање објеката из 
члана 2., тачка 20г), 26), 26б), 27) и 44) тог закона, електронских објеката или 
комуникационих мрежа и уређаја, може се формирати грађевинска парцела која одступа од 
површине или положаја предвиђених планским документом за ту зону, под условом да 
постоји приступ том објекту, односно тим уређајима, ради одржавања или отклањања 
кварова или хаварије на њима. 
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4.  ПОЛОЖАЈ ОБЈЕКАТА У ОДНОСУ НА РЕГУЛАЦИЈУ И У ОДНОСУ 
НА ГРАНИЦУ ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ 
 

Све грађевинске линије у границама парцеле морају бити постављене тако да:  
 

- не представљају сметњу функционисању објекта на парцели; 
- не представљају сметњу при постављању мреже инфраструктуре; 
-   не смеју да угрозе функционисање и статичку стабилност постојећих објеката на 

суседним парцелама.   
 

     Грађевинска линија даје максималну границу градње, у коју се уписује основа објекта и 
којом је дефинисана зона градње објеката. Основа објекта може бити мања од максималне 
границе градње. Грађевинска линија  може да буде на одговарајућој регулационој линији, 
или да буде повучена од регулационе линије ка унутрашњости парцеле. Грађевинске 
линије су дефинисане на удаљености од 21 m од крајње тачке попречног профила 
државног пута IБ реда бр.36 докле је забрањена изградња објеката високоградње, односно 
на 5 m удаљености од регулационе линије у делу к.п. 6208/4 К.О. Зајечар. Планом је 
обезбеђен и заштитни појас и појас контролисане изградње поред државних путева у 
обухвату Плана, сходно члановима 33. и 34. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, бр.41/18 
и 95/2018), као и коридор заштитног појаса железничке пруге на удаљености од 25 m од 
осе колосека железничке пруге. Новоуспостављена грађевинска линија у Плану у највећем 
делу се поклапа са површином нове парцеле потребне за реализацију планираних садржаја 
комплекса ССГ „Зајечар 1“. Грађевинске линије су приказане на графичким прилозима 
бр.4 – „Планирана намена површина“ и бр.6 – „Регулационо-нивелациони план и план 
површина јавне намене“. 

 
Положај објекта на парцели: 
 

 према положају на парцели, комплекс станице за снабдевање горивом је 
предвиђен као слободностојећи објекат.  

 
Број објеката на парцели:  
 

 на грађевинској парцели могућа је изградња других, помоћних објеката у 
функцији основне намене;  

 у оквиру парцеле дозвољена је изградња надстрешница, које не улазе у 
обрачун урбанистичких параметара;  

 за све помоћне објекте и надстрешнце важе правила хоризонталне 
регулације као за основни објекат. 

 
Одстојање објекта од бочне и задње границе парцеле: 
 

 минимално растојање објекта од бочних и задње граница парцеле је 1/4 
висине објекта, али не мање од 4 m и важи за слободностојеће објекте;  

 санациони објекти (потпорни зид) се постављају у оквиру парцеле према 
пројекту без посебних услова о удаљењу од бочних граница парцеле; 

 изузетно мања растојања условљена специфичним обликом и пропорцијама 
парцеле и изградњом у непосредном суседству могу се утврдити израдом 
урбанистичког пројекта. 



31.АВГУСТ 2020. С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т БРОЈ 50    СТРАНА |    65

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ „ЗАЈЕЧАР 1“  

                             50 

Растојање објекта од бочног суседног објекта: 
 

 минимално растојање објекта од другог пословног објекта на суседној 
парцели је 1/2 висине вишег објеката, али не мање од 8 m; 

 
Међусобно одстојање објеката на парцели: 
 

 Други објекат на парцели се може поставити на удаљењу од 0 m од основног 
објеката или на прописаном растојању у наредном ставу; 

 Минимално међусобно растојање пословних и производних објеката је 4 m, 
а растојање од помоћних објеката је минимум 3 m. 

 
Ограђивање парцела: 
 

 због карактера локације и објеката, комплекс станице за снабдевање горивом 
се не ограђује према државном путу са ког се приступа локацији. Могуће је 
местимично поставити мање транспарентне ограде у смислу заштите 
уређених површина, максималне висине до 1,40 m. 

 
 
5.  ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА И 
КАПАЦИТЕТА 
 
Парцела 
 

 Грађевинску парцелу за изградњу станице за снабдевање горивом моторних возила  
формирати од к.п.бр. 6208/3  К.О. Зајечар, у поступку и на начин прописан Законом 
о планирању и изградњи; 

 Површина грађевинске парцеле за изградњу станице за снабдевање горивом је 4251 
m² (тачна и дефинитивна површина утврдиће се спровођењем измена у 
катастарском операту). 

 
Највећи дозвољени индекс заузетости на грађевинској парцели износи 70%. 
 
Максимална спратност објекта износи П+0 (приземни објекат). 
 
Минимални проценат слободних зелених површина 
 

 Минимални проценат слободних зелених површина је 25%. 
 У оквиру грађевинске парцеле све слободне површине озеленити травом, а свуда 

где је могуће посадити декоративно жбуње. Високо растиње мора бити на 
растојању већем од 10 метара рачунајући од ивице пружног појаса железничке 
пруге Ниш-Прахово. Приликом планирања зеленог појаса дуж железничке пруге 
ради смањења буке, високо дрвеће је могуће планирати на растојању већем од 16 
метара мерено управно на осу најближег колосека. 

 Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су детерминисане као 
алергене. Препоручују се биљне врсте отпорне на издувне гасове, дим и прашину. 
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       У наредној табели табеларно су приказани основни урбанистички параметри 
дефинисани Планом генералне регулације бр.3 – центар града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара, бр.34/18) и њихова оствареност кроз План детаљне регулације. 

Табела бр.8: Упоредни приказ урбанистичких параметара 
Урбанистички параметри Дефинисано кроз ПГР бр.3 – 

центар града Зајечара 
Остварено кроз ПДР ССГ 

„Зајечар 1“ 
Спратност П+3 П+0 
Индекс заузетости макс. 70 % 8,1% 
Заузетост зеленим површинама мин. 15 % 46,1% 

6. ПРАВИЛА ЗА АРХИТЕКТОНСКО ОБЛИКОВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Архитектонско обликовање објеката мора се прилагодити постојећем амбијенту и
пејзажним карактеристикама подручја. Објекти се морају обликовати у складу са 
локалним традиционалним облицима, бојама и материјалима. Обликовање објеката треба 
ускладити са пејзажом у којем доминирају шумске површине и са традиционалном сликом 
насеља у ближем окружењу. 

        Архитектонске волумене објеката потребно је пажљиво пројектовати са циљем 
добијања хомогене слике. Кровови могу бити коси – двоводни или вишеводни, са 
нагибима кровних равни које одговарају климатским условима подручја. Могуће је кров 
озеленети по кровним равнима. 

7. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКАТА

Инжењерско-геолошка својства неког терена су битна превасходно у урбаним зонама
или у подручјима предвиђеним за изградњу. 

      Инжењерско-геолошке одлике територије града и шире околине Зајечара формиране су 
као последица геолошке грађе терена, као основног предуслова, затим деловањем 
различитих физичких фактора, као и техногене активности на геолошку средину. Као 
резултат тога, на овом простору су издвојене две основне категорије, са ближим 
инжењерско-геолошким дефинисањем сваког посебног издвојеног литолошког комплекса: 

- невезане и слабо везане мекане стене су флувијални меки седименти који су
средине различитог састава (алувијални седименти – шљункови, пескови, глине) и
генезе, веома до средње деформабилних својстава у погледу стишљивости. Овакви
терени се протежу дуж тока Црног, Белог и Великог Тимока, као и других већих
њихових притока. Вода је основни фактор неповољности инжењерскогеолошких
својстава терена.

- невезане, слабо везане меке и слабо очврсле стене неогеног басена представљају
хетерогену, веома до средње деформабилну средину, посебно у нестабилности
падина (пескови, шљункови, глине). Овакве стене везане су за неогене седименте
ширег подручја Зајечара, присутне у околним брдима око Зајечара (Краљевица и
тд.).

      Са инжењерско-геолошког аспекта подручје града у котлини представља стабилну и 
повољну средину за грађење јер нема појава инжењерско-геолошких нестабилности 
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(клижење, ручевање, одрони и сл.). Пошто нема услова за евентуални настанак конкретних 
савремених процеса, несметано се може приступити било којој врсти изградње.  
 
      Испитивани простор урбане целине града Зајечара припада условно стабилним 
теренима. Међутим, услед антропогене активности може доћи до нарушавања природне 
стабилности, деформација, односно клижења терена и појаве неравномерних слегања тла 
испод темеља.  
 
     На основу геолошко-геотехничке документације рађене за потребе израде Планова 
генералне регулације града Зајечара, извршена је категоризација подручја према степену 
природне стабилности. Према наведеној категоризацији, планско подручје припада зони 
врло слабе ерозије, што предодређује простор као повољан за изградњу свих врста 
објеката, без изражених геодинамичких процеса и ограничења.  
 
     У складу са достављеним условима Геолошког завода Србије, а према радној верзији 
ОИГК 1:100.000 лист Зајечар, добијени су следећи подаци:  
 

- део терена захваћен планом детаљне регулације изграђен је у површинском делу од  
терасних прашинастих пескова и песковитих глина дебљине 1-3 m а испод се 
налазе терасни пескови и шљункови. Процењена дубина терасних седимената се 
креће 5-7 m. У подини терасних седимената се налазе неогене лапоровите глине у 
прослојцима са ситнозрним песковима. Источно од предметне локације су 
алувијални седименти Белог Тимока а западно према Краљевици су неогени 
седименти. На простору плана детаљне регулације нису регистрована клизишта. 
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Слика бр.1: Извод из радне карте ОИГК 1:100 000, лист Зајечар са обухватом Плана 
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II.3. СМЕРНИЦЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/2009,
81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - 
Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 
др.закон и 9/2020), овај План представља правни и плански основ за издавање 
Информације о локацији, издавање Локацијских услова и израду Пројеката 
(пре)парцелације и Елабората геодетских радова. 

План детаљне регулације за изградњу станице за снабдевање горивом „Зајечар 1“ ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Зајечара. 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Број Одлуке I бр 350-14/2020 од 31.08.2020. године 

Председник Скупштине града Зајечара 

Стефан Занков, с.р. 
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На основу члана 29. став 3. 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),  члана 10.  Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини 
Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 16/14) и члана 40. тачка 37. Статута 
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара“ бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 31.08.2020 године, донела  

О Д Л У К У
о прибављању непокретности у јавну својину Града Зајечара,

непосредном погодбом, без накнаде,
ради изградње улице Цветка Цаковића у Зајечару

Члан 1.

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, 
без накнаде, ради изградње улице Цветка Цаковића у Зајечару, у складу са Планом 
генералне регулације Града Зајечара бр. 1 - СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ("Сл. лист града Зајечара"  бр. 33/18), непокретност - грађевинско 
земљиште и то:

- део 5536/7 КО Зајечар, у површини 0.01,17 ха, односно реални део
парцеле у уделу од 117/1960, који је у облику троугла, у следећим мерама и 
границама: са североистока до преосталог дела парцеле у четири прелома: први 
прелом у дужини од 25,30 м, други прелом у дужини од 2,17 м, трећи прелом у 
дужини од  2,17 м и четврти прелом у дужини од  2,17 м, са југа до кп. бр. 8462 
(улица Станоја Гачића) у три прелома: први прелом у дужини од 5,30 м, други 
прелом у дужини од 1,80 м и трећи прелом у дужини од 1,94 м, са запада до кп. бр. 
5531/3, у три прелома: први прелом у дужини од 15,72 м, други прелом у дужини од 
2,53 м и трећи прелом  у дужини од 13,71 м и са севера 0,0 м, у приватној својини 
Павловић (Живојин) Станоја из Зајечара, ул. Цветка Цаковића бр. 1, у уделу 1/1, 
према Листу непокретности бр. 17191 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар 
непокретности у Зајечару.

Члан 2.

Поступак прибављања непокретности у јавну својину Града Зајечара,
непосредном погодбом, без накнаде, ради изградње улице Цветка Цаковића у 
Зајечару покренут је Закључком Градског већа града Зајечара III бр. 02-187/2019 од 
16.10.2019. године.

Члан 3.

Сврха прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину 
Града Зајечара је регулисање имовинско правних односа, ради изградње улица 
Цветка Цаковића у Зајечару, у складу са Планом генералне регулације Града 
Зајечара бр. 1 - СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ("Сл. лист града 
Зајечара"  бр. 33/18).

Власник земљишта, Павловић Станоје из Зајечара, је сагласан да 
земљиште из чл 1. ове Одлуке  уступи у јавну својину Града Зајечара, непосредном 
погодном, без накнаде.
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На основу члана 29. став 3. 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), члана 10. Одлуке о
надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини
Града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 16/14) и члана 40. тачка 37. Статута 
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара“ бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 31.08.2020 године, донела 

О Д Л У К У
о прибављању непокретности у јавну својину Града Зајечара,

непосредном погодбом, без накнаде,
ради изградње улице Цветка Цаковића у Зајечару

Члан 1.

ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом,
без накнаде, ради изградње улице Цветка Цаковића у Зајечару, у складу са Планом
генералне регулације Града Зајечара бр. 1 - СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА
ЗАЈЕЧАРА ("Сл. лист града Зајечара" бр. 33/18), непокретност - грађевинско
земљиште и то:

- део 5536/7 КО Зајечар, у површини 0.01,17 ха, односно реални део
парцеле у уделу од 117/1960, који је у облику троугла, у следећим мерама и
границама: са североистока до преосталог дела парцеле у четири прелома: први
прелом у дужини од 25,30 м, други прелом у дужини од 2,17 м, трећи прелом у
дужини од  2,17 м и четврти прелом у дужини од  2,17 м, са југа до кп. бр. 8462 
(улица Станоја Гачића) у три прелома: први прелом у дужини од 5,30 м, други
прелом у дужини од 1,80 м и трећи прелом у дужини од 1,94 м, са запада до кп. бр.
5531/3, у три прелома: први прелом у дужини од 15,72 м, други прелом у дужини од
2,53 м и трећи прелом у дужини од 13,71 м и са севера 0,0 м, у приватној својини
Павловић (Живојин) Станоја из Зајечара, ул. Цветка Цаковића бр. 1, у уделу 1/1,
према Листу непокретности бр. 17191 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар
непокретности у Зајечару.

Члан 2.

Поступак прибављања непокретности у јавну својину Града Зајечара,
непосредном погодбом, без накнаде, ради изградње улице Цветка Цаковића у
Зајечару покренут је Закључком Градског већа града Зајечара III бр. 02-187/2019 од
16.10.2019. године.

Члан 3.

Сврха прибављања непокретности из члана 1. ове Одлуке у јавну својину
Града Зајечара је регулисање имовинско правних односа, ради изградње улица 
Цветка Цаковића у Зајечару, у складу са Планом генералне регулације Града
Зајечара бр. 1 - СЕВЕР И СЕВЕРОЗАПАД ГРАДА ЗАЈЕЧАРА ("Сл. лист града 
Зајечара" бр. 33/18).

Власник земљишта, Павловић Станоје из Зајечара, је сагласан да
земљиште из чл 1. ове Одлуке  уступи у јавну својину Града Зајечара, непосредном
погодном, без накнаде.

Члан 3.

На основу ове Одлуке, у име Града Зајечара, Градоначелник Града 
Зајечара ће са власником земљишта закључити Уговор о прибављању предметног 
грађевинског земљишта у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, без
накнаде, којим ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе уговарача.

Члан 4.

Овом Одлуком ставља се ван снаге Одлука  о прибављању непокретности 
у јавну својину Града Зајечара, непосредном погодбом, без накнаде ради изградње 
улице Цветка Цаковића у Зајечару I бр. 011-34/2019, коју је донела Скупштина града 
Зајечара, на седници  одржаној дана  29.11.2019. године („Сл. лист града Зајечара“ 
бр. 30/19).

Члан 5.

Одлуку објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

I бр. 463-12/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

     СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., у вези чл. 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 31.08.2020. године, донела

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу 
на територији града Зајечара

Члан 1.

У Одлуци о комуналном уређењу на територији града Зајечара (”Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 15/14, 22/14 - др. Одлука, 38/14, 39/14, 51/14, 3/16, 7/17 - др. 
Одлука, 34/17, 36/17, 20/18, 24/18, 34/18, 4/19 , 8/19, 12/19 и 10/20), у члану 26. став 
4. брише се.

Досадашњи став 5. овог члана Одлуке постаје став 4.

Члан 2.

После члана 26. Одлуке, додаје се члан 26а, који гласи:

„Ако се уговором за изградњу коловоза, или анексом уз исти, регулише 
асфалтирање тротоара или коловоза (искључиво у делу полагања асфалтног 
застора), односно извођење радова на изградњи водоводне и/или канализационе 
мреже, могуће је предвидети процентуално учешће власника објеката, односно 
корисника парцеле у финансирању наведених радова, у висини одређеног дела 
предрачунске вредности истих. 

Уколико је објекат или кат. парцела лоцирана у улици у којој је заступљена 
изграђеност парцела које се граниче са регулационoм линијом oбеју страна улице, 
учешће из претходног става утврђује се у висини од 50% предрачунске вредности 
радова.

Уколико је објекат или кат. парцела лоцирана у улици у којој је заступљена 
изграђеност парцела које се граниче са регулационом линијом једне стране улице, 
предметно учешће се утврђује у висини од 25% предрачунске вредности радова.

Уколико је објекат или кат. парцела лоцирана на углу улица, предметно учешће 
се  утврђује у висини од 50% предрачунске вредности радова.

Напред наведени начин учешћа у финансирању неће се примењивати у 
случају  извођења радова који се у целини финансирају средствима донација 
домаћих или иностраних органа, организација или других субјеката.  

За израду нацрта Уговора из претходног става и праћење његове реализације 
задужена је организациона јединица Градске управе града Зајечара надлежна за 
послове локалног економског развоја.

Учешће у смислу овог члана Одлуке уплаћује се на прописани уплатни рачун 
бр. 840-744241843-35 (Капитални добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова), по моделу 97, са одговарајућим позивом на број 
утврђеним на основу броја Уговора из основне евиденције аката."
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На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., у вези чл. 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 31.08.2020. године, донела

О Д Л У К У

о изменама и допунама Одлуке о комуналном уређењу 
на територији града Зајечара

Члан 1.

У Одлуци о комуналном уређењу на територији града Зајечара (”Сл. лист 
града Зајечара”, бр. 15/14, 22/14 - др. Одлука, 38/14, 39/14, 51/14, 3/16, 7/17 - др. 
Одлука, 34/17, 36/17, 20/18, 24/18, 34/18, 4/19 , 8/19, 12/19 и 10/20), у члану 26. став 
4. брише се.

Досадашњи став 5. овог члана Одлуке постаје став 4.

Члан 2.

После члана 26. Одлуке, додаје се члан 26а, који гласи:

„Ако се уговором за изградњу коловоза, или анексом уз исти, регулише 
асфалтирање тротоара или коловоза (искључиво у делу полагања асфалтног 
застора), односно извођење радова на изградњи водоводне и/или канализационе 
мреже, могуће је предвидети процентуално учешће власника објеката, односно 
корисника парцеле у финансирању наведених радова, у висини одређеног дела 
предрачунске вредности истих. 

Уколико је објекат или кат. парцела лоцирана у улици у којој је заступљена 
изграђеност парцела које се граниче са регулационoм линијом oбеју страна улице, 
учешће из претходног става утврђује се у висини од 50% предрачунске вредности 
радова.

Уколико је објекат или кат. парцела лоцирана у улици у којој је заступљена  
изграђеност парцела које се граниче са регулационом линијом једне стране улице, 
предметно учешће се утврђује у висини од 25% предрачунске вредности радова.

Уколико је објекат или кат. парцела лоцирана на углу улица, предметно учешће 
се  утврђује у висини од 50% предрачунске вредности радова.

Напред наведени начин учешћа у финансирању неће се примењивати у 
случају  извођења радова који се у целини финансирају средствима донација 
домаћих или иностраних органа, организација или других субјеката.  

За израду нацрта Уговора из претходног става и праћење његове реализације 
задужена је организациона јединица Градске управе града Зајечара надлежна за 
послове локалног економског развоја.

Учешће у смислу овог члана Одлуке уплаћује се на прописани уплатни рачун 
бр. 840-744241843-35 (Капитални добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа градова), по моделу 97, са одговарајућим позивом на број 
утврђеним на основу броја Уговора из основне евиденције аката."

Члан 3.

У поглављу VII казнене одредбе, у члану 101. став 1. Одлуке, тачка 2. мења се 
и гласи:

„2. не врши уређење, поправку, редовно одржавање и чишћење тротоара од 
смећа, корова и сл. (члан 26. став 2. и 4. Одлуке)."

У  члану 102. Одлуке, тачка 3. мења се и гласи:
„3. не врши уређење, поправку, редовно одржавање и чишћење тротоара од 

смећа, корова и сл. (члан 26. став 2. и 4. Одлуке)."

У  члану 103. Одлуке, тачка 3. мења се и гласи:
„3. не врши уређење, поправку, редовно одржавање и чишћење тротоара од 

смећа, корова и сл. (члан 26. став 2. и 4. Одлуке)."

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.

I број: 011 - 20/2020

У Зајечару,  31.08.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   

Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 47. 
став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и члана 40. 
тачка 6. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 4/19), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, по претходно 
прибављеној сагласности Mинистарства државне управе и локалне самоуправе, број 
06-00-00062/2020-24 од 03.06.2020. године, донела је

О Д Л У К У 
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ MИЛИЦИОНАРА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се изглед униформе и ознаке на униформи комуналних 
милиционара, начин ношења униформи и, с тим у вези, делови униформе, начин 
задужења, замене и раздужења униформи и време њиховог ношења. 

Униформа комуналног милиционара, у смислу ове Одлуке, јесте службено обележје 
комуналног милиционара , састављено од прописаних делова и ознака.  

Члан 2. 

Униформа комуналног милиционара  је основна и додатна. 

II. ОСНОВНА УНИФОРМА

Члан 3.  

Делови основне униформе комуналних милиционара  су: 
1) качкет (летњи и зимски);
2) поткапа
3) панталоне зимске (мушког и женског кроја);
4) панталоне летње (мушког и женског кроја);
5) каиш и опасач;
6) сукња (зимска и летња);
7) кошуља са дугим рукавима;
8) кошуља са кратким рукавима;
9) мајица са кратким рукавима;
10) мајица са дугим рукавима;
11) мајица са кратким рукавима и крагном;
12) џемпер;
13) јакна зимска са капуљачом;
14) јакна;
15) чарапе зимске и летње (мушке и женске);
16) ципеле дубоке – чизме;
17) ципеле полудубоке;
18) ципеле плитке (мушке и женске);
19) рукавице (мушке и женске);
20) кишни мантил.
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 47. 
став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и члана 40. 
тачка 6. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 4/19), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, по претходно 
прибављеној сагласности Mинистарства државне управе и локалне самоуправе, број 
06-00-00062/2020-24 од 03.06.2020. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У 
О УНИФОРМИ И ОЗНАКАМА КОМУНАЛНИХ MИЛИЦИОНАРА  

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком прописује се изглед униформе и ознаке на униформи комуналних 
милиционара, начин ношења униформи и, с тим у вези, делови униформе, начин 
задужења, замене и раздужења униформи и време њиховог ношења. 
 
Униформа комуналног милиционара, у смислу ове Одлуке, јесте службено обележје 
комуналног милиционара , састављено од прописаних делова и ознака.  
 

Члан 2. 

Униформа комуналног милиционара  је основна и додатна. 
 
 

II. ОСНОВНА УНИФОРМА
 

Члан 3.  
 
Делови основне униформе комуналних милиционара  су: 
1) качкет (летњи и зимски);
2) поткапа
3) панталоне зимске (мушког и женског кроја);
4) панталоне летње (мушког и женског кроја);
5) каиш и опасач;
6) сукња (зимска и летња);
7) кошуља са дугим рукавима;
8) кошуља са кратким рукавима;
9) мајица са кратким рукавима;
10) мајица са дугим рукавима;
11) мајица са кратким рукавима и крагном;
12) џемпер;
13) јакна зимска са капуљачом;
14) јакна;
15) чарапе зимске и летње (мушке и женске);
16) ципеле дубоке – чизме;
17) ципеле полудубоке;
18) ципеле плитке (мушке и женске);
19) рукавице (мушке и женске);
20) кишни мантил.

Члан 4. 
 
Делови основне униформе комуналног милиционара су следећег изгледа:  

1) качкет је тамно зелене боје, класичног облика, са машински извезеним грбом 
града Зајечара на средини чеоног дела, на подлози тамно зелене боје;
 
2) поткапа је тамно зелене боје, израђена од плетене вуне;
 
3) панталоне зимске, мушке и женске, израђене су од тканине тамно зелене боје и 
уобичајеног кроја, око појаса са потребним бројем држача за каиш ширине 50 mm, 
испод појаса, са урезаним џеповима с леве и десне стране и џепом с преклопом на 
задњој страни који се закопчава дугметом, са ногавицама без манжета, ширине на 
доњем крају од 220 до 260 mm на чијем предњем делу с унутрашње стране је 
причвршћена свилена постава, а на крајевима доњег дела ногавица с унутрашње 
стране ивице су опшивене (ојачане) траком;
 
4) панталоне летње, мушке и женске, израђене су од лакше тканине тамно зелене 
боје и истог су кроја као и панталоне зимске;
 
5) каиш је кожни, црне боје;
 
6) сукња је израђена од тканине тамно зелене боје, класичног кроја, дужине до 
колена, а закопчава се са задње стране дугметом и патент затварачем, с тим што је 
летња сукња израђена од лакше тканине;
 
7) кошуља са дугим рукавима израђена је од тканине светло сиве боје, закопчава се 
скривено пластичним дугмадима, крагна јој је класичног кроја, има два нашивена 
џепа с преклопом у висини груди који се скривено закопчавају, изнад десног џепа 
има чичак траку за натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’, а изнад левог џепа подлогу за 
грб града Зајечара, на раменима су пришивени држачи за нараменице са ознакама 
звања које се закопчавају дугметом тамно зелене боје, на леђима у висини струка 
налазе се два затезача с рупицама и четири дугмета, а на оба рукава пришивена је 
чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;
 
8) кошуља са кратким рукавима израђена је према опису под тачком 7) овог члана, с 
тим што је чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’ 
пришивена на 50 mm од крајева доњег дела кратких рукава;
 
9) мајица са кратким рукавима је тамно зелене боје класичног облика, прилагођена 
за ношење испод кошуље са кратким рукавима, израђена од памучне тканине, с тим 
што је округли изрез око врата израђен од двоструке тканине ојачане еластичним 
нитима (ликром);
 
10) мајица са дугим рукавима је тамно зелене боје класичног облика, прилагођена за 
ношење испод кошуље са дугим рукавима, израђена као мајица под тачком 9) овог 
члана;
11) мајица са кратким рукавима и крагном је памучна, тамно зелене боје, са 
машински израђеним натписом беле боје ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’ на леђима, а са 
предње десне стране, у висини груди, нашивена је чичак трака предвиђена за ознаку 
‘’Презиме и положај’, а симетрично са леве стране нашивен грб града Зајечара, и на 
оба рукава пришивена чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА’’;
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12) џемпер је плетени, тамно зелене боје, с високим оковратником који с предње 
стране има патент затварач дужине 200 mm, на раменим и лактовима је ојачан 
тканином исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава завршава ранфлом исте боје, 
на оба рукава је пришивена чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА’’, на предњој десној страни, у висини груди, је чичак трака за натпис 
‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’, с леве стране чичак трака за ознаку радног места 
комуналног полицајца, а на раменима су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања које се закопчавају дугметом тамно зелене боје;
 
13) јакна зимска са капуљачом израђена је од синтетичког водонепропусног 
материјала тамно зелене боје, закопчава се патент затварачем и чичак траком, на 
предњој страни има четири џепа с преклопима који се причвршћују чичак траком, 
изнад левог горњег џепа је подлога за СЛУЖБЕНУ ЗНАЧКУ, доњи џепови садрже џеп 
у џепу са приступом с горње стране испод преклопа и са стране, рукави су из два 
дела са нашивеном манжетном која се закопчава чичак траком, крагна је класична, 
позади са прорезом за смештај капуљаче која се причвршћује, изнад десног џепа у 
висини груди пришивена је чичак трака за натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице с ознакама звања која се 
закопчавају дугметом тамно зелене боје, на оба рукава пришивена је чичак трака за 
ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, а на унутрашњој страни јакне 
са предње стране је патент затварач којим се причвршћује уложак, са леве стране су 
два џепа и џеп за радио станицу или телефон и са десне стране два џепа;
 
14) јакна је израђена од синтетичког водонепропусног материјала тамно зелене боје, 
закопчава се затварачем који служи и за спајање са зимском јакном због чега је јакна 
и израђена тако да се може носити и посебно и као уложак, на предњем делу јакне 
горе су са сваке стране нашивени џепови који се затварају патент затварачем с 
преклопом који се причвршћује чичак траком, а доле су косо урезани џепови, изнад 
горњег левог џепа је подлога за СЛУЖБЕНУ ЗНАЧКУ, изнад горњег десног џепа је 
причвршћена чичак трака за натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’, рукави су из два 
дела с нашивеном манжетном која се стеже ушивеном еластичном траком, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице са ознакама звања која се 
закопчавају дугметом тамно зелене боје, а на оба рукава је пришивена чичак трака 
за ознаку ‘’ КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;
 
15) чарапе зимске и летње су памучне, црне боје;
 
16) ципеле дубоке - чизме, са осам копчи, израђене су од хидрофобиране коже црне 
боје с гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у 
потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон 
ципеле су спојени лепљењем;

17) ципеле полудубоке, са шест копчи, израђене су од хидрофобиране коже црне 
боје с гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у 
потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон 
ципеле су спојени лепљењем;
 
18) ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање, а горњи део ципеле је 
са спољашње стране пришивен за ђон ципеле;
 
19) рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са прстима;
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12) џемпер је плетени, тамно зелене боје, с високим оковратником који с предње 
стране има патент затварач дужине 200 mm, на раменим и лактовима је ојачан 
тканином исте боје, с тим што се руб џемпера и рукава завршава ранфлом исте боје, 
на оба рукава је пришивена чичак трака за ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА’’, на предњој десној страни, у висини груди, је чичак трака за натпис 
‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’, с леве стране чичак трака за ознаку радног места 
комуналног полицајца, а на раменима су пришивени држачи за нараменице са 
ознакама звања које се закопчавају дугметом тамно зелене боје;
 
13) јакна зимска са капуљачом израђена је од синтетичког водонепропусног 
материјала тамно зелене боје, закопчава се патент затварачем и чичак траком, на 
предњој страни има четири џепа с преклопима који се причвршћују чичак траком, 
изнад левог горњег џепа је подлога за СЛУЖБЕНУ ЗНАЧКУ, доњи џепови садрже џеп 
у џепу са приступом с горње стране испод преклопа и са стране, рукави су из два 
дела са нашивеном манжетном која се закопчава чичак траком, крагна је класична, 
позади са прорезом за смештај капуљаче која се причвршћује, изнад десног џепа у 
висини груди пришивена је чичак трака за натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице с ознакама звања која се 
закопчавају дугметом тамно зелене боје, на оба рукава пришивена је чичак трака за 
ознаку ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, а на унутрашњој страни јакне 
са предње стране је патент затварач којим се причвршћује уложак, са леве стране су 
два џепа и џеп за радио станицу или телефон и са десне стране два џепа;
 
14) јакна је израђена од синтетичког водонепропусног материјала тамно зелене боје, 
закопчава се затварачем који служи и за спајање са зимском јакном због чега је јакна 
и израђена тако да се може носити и посебно и као уложак, на предњем делу јакне 
горе су са сваке стране нашивени џепови који се затварају патент затварачем с 
преклопом који се причвршћује чичак траком, а доле су косо урезани џепови, изнад 
горњег левог џепа је подлога за СЛУЖБЕНУ ЗНАЧКУ, изнад горњег десног џепа је 
причвршћена чичак трака за натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’, рукави су из два 
дела с нашивеном манжетном која се стеже ушивеном еластичном траком, на 
раменима су пришивени држачи за нараменице са ознакама звања која се 
закопчавају дугметом тамно зелене боје, а на оба рукава је пришивена чичак трака 
за ознаку ‘’ КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’;
 
15) чарапе зимске и летње су памучне, црне боје;
 
16) ципеле дубоке - чизме, са осам копчи, израђене су од хидрофобиране коже црне 
боје с гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у 
потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон 
ципеле су спојени лепљењем;

17) ципеле полудубоке, са шест копчи, израђене су од хидрофобиране коже црне 
боје с гуменим ђоном исте боје, горњи део ципеле израђен је тако да се ципела у 
потпуности затвара, језик и крагна ципеле подложени су сунђером, а горњи део и ђон 
ципеле су спојени лепљењем;
 
18) ципеле плитке су црне боје, модерног кроја и на везивање, а горњи део ципеле је 
са спољашње стране пришивен за ђон ципеле;
 
19) рукавице су црне боје, кожне, класичног кроја са прстима;
 

20) кишни мантил је тамно зелене боје с капуљачом, израђен од гумиране тканине, 
са обе стране закопчава се дрикерима, у спољашњој ивици капуљаче је тунел с 
траком за затезање, на оба рукава испод рамена ушивена је ознака ‘’КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА’’, а на задњој страни кишног мантила ознака беле 
боје‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’.
 
 

III. ДОДАТНА УНИФОРМА 
 

члан 5.
 
Делови додатне униформе комуналних милиционара који обављају одређене 
послове остваривања надзора у јавном градском, приградском и другом локалном 
саобраћају, као и друге послове одрђене прописима града у вези са саобраћајем, су:

1) рефлектујући прслук
2) рефлектујуће нарукавље 

 
Члан 6.

 
Делови додатне униформе комуналних милиционара који обављају послове из члана 
5. ове одлуке је следећег изгледа:

1) рефлектујући прслук израђен је од лаганог материјала јарке зелене боје с 
нашивеним рефлектујућим тракама беле боје и рефлектујућим натписом беле боје 
‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’ на леђима, с тим што је кројем прилагођен за ношење на 
основној униформи комуналног полицајца
2) рефлектујуће нарукавље израђено је од лагане тканине на коју су по дужини 
пришивене траке од рефлектујућег материјала, а облика су прилагођеног за 
навлачење на оба рукава униформе. 
 
 

IV. ЗАДУЖЕЊЕ, ЗАМЕНА И РАЗДУЖЕЊЕ УНИФОРМЕ 
 

Члан 7. 
 
 
Комунални милиционари задужују и носе униформу на основу налога начелника 
Одељења комуналне милиције или лица које он овласти.

Члан 8. 
 
Лице које се прими у службу за обављање послова комуналног милиционара или се 
распореди на радно место комуналног милиционара задужује основну униформу, 
додатну униформу и ознаке на униформи комуналног милиционара.

Лице које изгуби својство комуналног милиционара дужно је да врати све делове 
основне и додатне униформе и ознаке на униформи.  
 

Члан 9.  
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Делови основне и додатне униформе задужују се у следећој количини и с роковима 
употребе појединих делова, и то: 
1) качкет (летњи и зимски), 1 ком, 2 године;
2) поткапа, 1 ком, прво задужење;
3) панталоне зимске (мушке, женске), 2 пара, 1 година;
4) панталоне летње (мушке, женске), 2 пара, 1 година;
5) каиш и опасач, по 1 ком., 7 година;
6) сукња (зимска, летња), по 2 ком, 2 године;
7) кошуља са дугим рукавима, 3 ком, 1 година;
8) кошуља са кратким рукавима, 5 ком, 1 година;
9) мајица са кратким рукавима, 5 ком, 1 година;
10) мајица са дугим рукавима, 2 ком, 1 година;
11) мајица са кратким рукавима и крагном, 2 ком, 1 година;
12) џемпер, 1 ком, 2 године;
13) јакна зимска са капуљачом, 1 ком, 3 године;
14) јакна, 1 ком, 3 године;
15) чарапе зимске и летње (мушке, женске), 10 пари летњих и 5 пари зимских, 1 
година;
16) ципеле дубоке – чизме, 1 пар, 2 године;
17) ципеле полудубоке, 1 пар, 2 године;
18) ципеле плитке (мушке, женске), 1 пар, 1 година;
19) рукавице (мушке, женске), 1 пар, 4 године;
20) кишни мантил, 1 ком, 5 година;
21) рефлектујући прслук, 1 ком, 1 година;
22) рефлектујуће нарукавље, два пара, једна година;
 

Члан 10. 
 
Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке делова 
униформе, комуналном милиционару отвара се лични картон задужења. 
 

Члан 11. 
 
Делови основне и додатне униформе који су оштећени или уништени приликом 
вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева 
начелника Одељења комуналне милиције. 
 
У случају из става 1. овог члана комунални милиционар приликом замене враћа 
дотрајали део униформе са ознакама.  

 
V. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ

 
Члан 12. 

 
Начелник Одељења комуналне милиције, зависно од годишњег доба и временских 
услова, одређује период ношења зимске и летње униформе. 
 

Члан 13. 
 
Комунални милиционар не сме носити униформу или делове униформе са ознакама 
за време коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као 
учесник јавног окупљања и у другим случајевима кад је ван службе. 
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Члан 10. 
 
Приликом првог задужења униформе, односно приликом прве набавке делова 
униформе, комуналном милиционару отвара се лични картон задужења. 
 

Члан 11. 
 
Делови основне и додатне униформе који су оштећени или уништени приликом 
вршења службе или у вези са вршењем службе замењују се на основу захтева 
начелника Одељења комуналне милиције. 
 
У случају из става 1. овог члана комунални милиционар приликом замене враћа 
дотрајали део униформе са ознакама.  

 
V. ВРЕМЕ И НАЧИН НОШЕЊА УНИФОРМЕ

 
Члан 12. 

 
Начелник Одељења комуналне милиције, зависно од годишњег доба и временских 
услова, одређује период ношења зимске и летње униформе. 
 

Члан 13. 
 
Комунални милиционар не сме носити униформу или делове униформе са ознакама 
за време коришћења годишњег одмора, боловања, удаљења са дужности, као 
учесник јавног окупљања и у другим случајевима кад је ван службе. 

 
Члан 14. 

 
Униформа се мора стално одржавати, носити и држати у чистом и уредном стању. 

Поједини делови основне униформе морају се носити на следећи начин: 
1) качкет се носи тако да ивица обода шапке стоји водоравно по линији највећег 
обима главе;
2) панталоне се носе тако да доња ивица каиша буде на кости кука, а предњи шав 
панталона достиже врх горњег дела ципеле;
3) сукња се носи у висини колена, односно највише 25 mm изнад или испод прегиба 
ноге иза колена;
4) кошуље се носе закопчане и увучене у панталоне, односно сукњу;
5) јакне се носе закопчане, а у затвореним просторијама могу се носити и откопчане. 
 

Члан 15 .
 
По одобрењу начелника комуналне милиције делови униформе могу се дати на 
послугу за потребе снимања филма, позоришне представе и сродних активности.

 
VI. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ

 
Члан 16. 

 
Ознаке на униформи су: 
1) ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“;
2) ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА“;
3) ознака са грбом града Зајечара;
4) ознака презимена, идентификационог броја и положаја;
5) ознака звања.
 
 

Члан 17.  
 
Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА“ је у облику правоугаоника димензија 
140x50 mm и представља подлогу тамно зелене боје на којој је овај натпис у два 
реда машински извезен концем светло сиве боје.  

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком изнад 
горњег десног џепа на униформи. 
 

Члан 18. 
 
Ознака са натписом „КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА“ је у облику 
квадрата димензија 140x140 mm и представља подлогу тамно зелене боје оивичену 
концем светло сиве боје на којој је овај натпис у четири реда машински извезен 
концем светло сиве боје.  

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком на 
рукавима униформе. 
 

Члан 19.
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Ознака са грбом града Зајечара састоји се од подлоге у облику квадрата димензија 
140x140 mm тамно зелене боје оивичене концем светло сиве боје на којој је у
средини машински извезен грб.  

Ознака из става 1. овог члана носи се пришивена или причвршћена чичком изнад 
горњег левог џепа на униформи. 

Грб града Зајечара на ознаци из става 1. овог члана аплицира се у складу са 
одлуком града Зајечара којом се одређује употреба грба града Зајечара и сврхом 
униформе да означава службени статус комуналног милиционара у обављању 
послова из надлежности града Зајечара. 
 

Члан 20. 
 
Ознака презимена, идентификационог броја и положаја је плочица у облику 
правоугаоника димензија 100x30 mm сребрнобеле на којој је црним словима у првом 
реду исписан идентификациони број и положај (НАЧЕЛНИК КОМУНАЛНЕ 
МИЛИЦИЈЕ, ШЕФ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ, односно КОМУНАЛНИ 
МИЛИЦИОНАР), а у другом реду исписано његово презиме. 
 
Ознака из става 1. овог члана носи се изнад ознаке из члана 17. ове одлуке, 
симетрично и паралелно постављена у односу на њу, на удаљености од око 20 mm. 
 
 

Члан 21. 
 
Ознаке звања носе се на нараменицама и у виду су трака сиве боје, уздуж по 
ширини нашивених, ширине 10 mm, међусобно растављених 8 mm, тако да свака 
трака означава по једно звање од почетног звања до звања које има комунални 
полицајац у униформи. 
 
 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 

Члан 22. 
 
Поред униформи и ознака прописаних овом одлуком комуналним милиционарима, 
када то захтевају услови рада и прописи о безбедности и здрављу на раду, 
обезбеђују се и други делови одеће (заштитна одела и сл.) који не представљају 
њихову униформу у смислу ове одлуке.  
 

Члан 23. 
 
Комунални милиционари задужиће униформе и ознаке прописане овом одлуком у 
року од три дана од дана стицања права на самостално обављање послова и 
примену овлашћења комуналних милиционара. 
 

Члан 24.
 
У року из члана 23. ове одлуке комуналним милиционарима, приликом задужења 
униформе и ознака, отвориће се и лични картони задужења. 
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Члан 25. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о униформи и ознакама 
комуналних полицајаца („Службени лист града Зајечара“, број 3/2010).

Члан 26.
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“. 

I број 011-21/2020                                                                                                  
У Зајечару,31.08.2020.године  

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                Стефан Занков,с.р.                                               
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 49. 
став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и члана 40. 
тачка 6. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 4/19), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 
06-00-00063/2020-24 од 03.06.2020. године, донела је 
 
 
 

 
О Д Л У К У

О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ОПРЕМE 
КОМУНАЛНЕ MИЛИЦИЈЕ 

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се боја и начин означавања возила комуналне милиције, 
опремa возила и друга опрема коју користе комунални милиционари.  

Члан 2. 

Возила, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила, прописно обојена, 
означена и опремљена за одржавање комуналног реда и обављање других послова 
из делокруга комуналне милиције. 

II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА

Члан 3.  
 

Основна боја возила комуналне милиције је бела.  

Члан 4. 

Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне милиције је трака 
тамно зелене боје , ширине најмање 150 mm, раздељена по дужини линијом ширине 
20 до 30 mm беле боје.  

Члан 5.

Ознаке возила комуналне милиције чини: 
1) по један цртеж или налепница са цртежом грба града Зајечара, висине 

најмање 200 mm на предњем делу бочних страница возила, односно висине најмање 
350 mm на поклопцу мотора, на којој је изглед грба града у складу са одлуком града 
којом се уређује употреба грба;

2) натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’ исписан словима беле боје на делу 
траке из члана 4. ове Одлуке иза цртежа грба града, у висини предњих врата, 
односно прве половине кабине возила; 
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На основу члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – други закон, 101/16 – други закон и 47/18), члана 49. 
став 3. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, број 49/19) и члана 40. 
тачка 6. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 4/19), 
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, по претходно 
прибављеној сагласности Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 
06-00-00063/2020-24 од 03.06.2020. године, донела је 
 
 
 

 
О Д Л У К У

О БОЈИ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА И ОПРЕМE 
КОМУНАЛНЕ MИЛИЦИЈЕ 

 

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1.  

Овом одлуком утврђује се боја и начин означавања возила комуналне милиције, 
опремa возила и друга опрема коју користе комунални милиционари.  

Члан 2. 

Возила, у смислу ове одлуке, јесу службена моторна возила, прописно обојена, 
означена и опремљена за одржавање комуналног реда и обављање других послова 
из делокруга комуналне милиције. 

II. БОЈА И ОЗНАКЕ ВОЗИЛА

Члан 3.  
 

Основна боја возила комуналне милиције је бела.  

Члан 4. 

Поред основне боје, уздуж бочних страница возила комуналне милиције је трака 
тамно зелене боје , ширине најмање 150 mm, раздељена по дужини линијом ширине 
20 до 30 mm беле боје.  

Члан 5.

Ознаке возила комуналне милиције чини: 
1) по један цртеж или налепница са цртежом грба града Зајечара, висине 

најмање 200 mm на предњем делу бочних страница возила, односно висине најмање 
350 mm на поклопцу мотора, на којој је изглед грба града у складу са одлуком града 
којом се уређује употреба грба;

2) натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’ исписан словима беле боје на делу 
траке из члана 4. ове Одлуке иза цртежа грба града, у висини предњих врата, 
односно прве половине кабине возила; 

3) натпис ‘’КОМУНАЛНА МИЛИЦИЈА’’ исписан словима тамно зелене боје на 
предњој страни, односно поклопцу мотора возила испод цртежа грба града, као и на 
задњој страни возила изнад регистарске таблице. 
 

Ознаке из става 1. овог члана морају бити израђене тако да рефлектују 
светлост.  

III. ОПРЕМА ВОЗИЛА

Члан 6. 

Опрему возила комуналне милиције чини: 
1) светлосна сигнализација уграђена на највишем делу возила у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима, која се састоји од једног или два 
жута ротациона светла или од два извора трепћућег светла жуте боје интегрисана у 
кровну конзолу, на којој се са предње и задње стране налази натпис ‘’КОМУНАЛНА 
МИЛИЦИЈА’’ и која може бити опремљена и уређајем с могућношћу исписивања 
наређења;

2) уграђен уређај за давање звучних знакова у низу тонова различитих висина 
с микрофонском комбинацијом;

3) уграђен колски радио уређај за пријем и предају на френквенцијама које 
користи комунална милиција.

Члан 7.  

Возила комуналне милиције, поред опреме утврђене овом одлуком, морају имати 
опрему одређену прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а могу имати и 
додатну опрему и уређаје сагласно њиховој намени. 

IV. ОПРЕМА КОМУНАЛНИХ МИЛИЦИОНАРА

Члан 8. 

Опрема комуналних милиционара, у смислу ове Одлуке, јесте опрема за обављање 
послова из надлежности комуналне милиције (у даљем тексту: комунално-
милицијска опрема) и опрема која је потребна за успостављање информатичко –
комуникацијске повезаности (у даљем тексту: пратећа опрема). 

Члан 9. 

Поред униформе и средстава принуде, односно службене палице и средстава за 
везивање, комунално-милицијску опрему чине:

1) таблице ‘’стоп комунална милиција’’;
2) пиштаљке;
3) батеријске лампе;

           4) фото-видео опрема; 
           5) уређаји за очитавање биометријских личних карата 

6) уређаји за аудио и видео дигитално снимање, обраду и чување података;
7) детектори метала – ручни, за надзор проласка лица и за преглед терена;
8) лични дозиметри за мерење јонизујућих зрачења;
9) двогледи;
10) уређаји за детекцију присуства угљендиоксида;
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11) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености;
12) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију.
 

Начелник Одељења комуналне милиције може наложити да се изврши набавка 
друге опреме, уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из 
делокруга комуналне милиције. 

Члан 10. 

Пратећу опрему комуналне милиције чине:
1) радио уређаји и њихови додаци;  
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући 

комуникацијски уређаји и сигурносни системи са одговарајућим хардверским и 
софтверским компонентама; 

3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна пратећа опрема која се 
може набавити, односно задужити под условима и на начин из члана 9. став 2. ове 
Одлуке. 

Члан 11. 

Опрему из чл. 9. и 10. ове Одлуке, по налогу начелника Одељења комуналне 
милиције задужују  комунални милиционари лично. 

Члан 12. 

Одељење комуналне милиције води службену евиденцију о задужењу опреме и 
личном задужењу опремом комуналних милиционара, у складу са прописима о 
материјално-финансијском пословању. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.  
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боји и начину 
означавања возила и пловила комуналне полиције града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара, број  3/2010).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу 
града Зајечара.’’ 

I број 011-22/2020                                                                                            
У Зајечару, 31.08.2020. године     

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                Стефан Занков,с.р.                                          
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11) електронски ласерски уређаји за мерење удаљености;
12) GPS ручни електронски уређај за оријентацију и навигацију.
 

Начелник Одељења комуналне милиције може наложити да се изврши набавка 
друге опреме, уколико оцени да је она неопходна за обављање послова из 
делокруга комуналне милиције. 

Члан 10. 

Пратећу опрему комуналне милиције чине:
1) радио уређаји и њихови додаци;  
2) рачунарски системи са опремом, мрежна опрема и припадајући 

комуникацијски уређаји и сигурносни системи са одговарајућим хардверским и 
софтверским компонентама; 

3) опрема за заштиту података, као и друга неопходна пратећа опрема која се 
може набавити, односно задужити под условима и на начин из члана 9. став 2. ове 
Одлуке. 

Члан 11. 

Опрему из чл. 9. и 10. ове Одлуке, по налогу начелника Одељења комуналне 
милиције задужују  комунални милиционари лично. 

Члан 12. 

Одељење комуналне милиције води службену евиденцију о задужењу опреме и 
личном задужењу опремом комуналних милиционара, у складу са прописима о 
материјално-финансијском пословању. 

V. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.  
 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о боји и начину 
означавања возила и пловила комуналне полиције града Зајечара („Службени лист 
града Зајечара, број  3/2010).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ‘’Службеном листу 
града Зајечара.’’ 

I број 011-22/2020                                                                                            
У Зајечару, 31.08.2020. године     

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                                                Стефан Занков,с.р.                                          

На основу чланова 20. став 1. тачка 2. и 24. став 1. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18) 
и члана 15. тачка 2. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), 
Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела

          О Д Л У К У
о измени Одлуке о постављању мањих монтажних објеката

           на јавним површинама

Члан 1.

У  Одлуци о постављању мањих монтажних објеката на јавним површинама 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 25/14, 38/14, 2/15, 7/17 – др. одлука и 32/19), у члану 2., 
став 2. мења се и гласи:

„Монтажни објекти за продају различитих врста робе и пружање услуга из 
претходног става, који се постављају на јавним површинама, могу бити израђени у 
максималној површини од 15 м².“

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.

I број: 011-23/2020
У Зајечару, 31.08.2020. год.

                                                    СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
       ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   

Стефан Занков,с.р.



	 |			СТРАНА					БРОЈ	50	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 31. АВГУСТ	2020.86

На основу чланова 24. став 3. и  38. став 2. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", бр.15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и 12. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 31.08.2020. године,  донела 
 

О Д Л У К У  
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЗАЈЕЧАР 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији 
је оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Одлука) прописује се начин и поступак 
спровођења јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Предузеће), састав, организација и рад 
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за 
спровођење поступка именовања директора.  

НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА  

Члан 2.  

Поступак за именовање директора предузећа (у даљем тексту: Изборни 
поступак) спроводи се у складу са Законом о јавним предузећима, подзаконским 
актима и овом Одлуком.  

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека 
периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења.  

Директора предузећа именује Скупштина града, по спроведеном јавном 
конкурсу.  

Спровођење јавног конкурса започиње доношењем Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа.  

Одлуку из става 4. овог члана доноси Скупштина града на предлог 
Градског већа.  

Иницијативу за доношење предлога из става 4. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор предузећа, преко Градске управе града Зајечара. 

Члан 3.  

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа,
садржи: пословно име и седиште јавног предузећа за које се расписује јавни конкурс 
за именовање директора.  

Одлука из става 1. овог члана објављује се у "Службеном листу града 
Зајечара".  
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На основу чланова 24. став 3. и  38. став 2. Закона о јавним предузећима 
("Сл. гласник РС", бр.15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. и 12. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), Скупштина града Зајечара је, на 
седници одржаној 31.08.2020. године,  донела 
 

О Д Л У К У  
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДЗЕЋА 

ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЗАЈЕЧАР 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.  

Одлуком о начину и поступку именовања директора јавних предузећа чији 
је оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Одлука) прописује се начин и поступак 
спровођења јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Предузеће), састав, организација и рад 
Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за 
спровођење поступка именовања директора.  

НАЧИН И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ КОНКУРСА  

Члан 2.  

Поступак за именовање директора предузећа (у даљем тексту: Изборни 
поступак) спроводи се у складу са Законом о јавним предузећима, подзаконским 
актима и овом Одлуком.  

Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека 
периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке 
или разрешења.  

Директора предузећа именује Скупштина града, по спроведеном јавном 
конкурсу.  

Спровођење јавног конкурса започиње доношењем Одлуке о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора јавних предузећа.  

Одлуку из става 4. овог члана доноси Скупштина града на предлог 
Градског већа.  

Иницијативу за доношење предлога из става 4. овог члана може поднети и 
Надзорни одбор предузећа, преко Градске управе града Зајечара. 

Члан 3.  

Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора предузећа,
садржи: пословно име и седиште јавног предузећа за које се расписује јавни конкурс 
за именовање директора.  

Одлука из става 1. овог члана објављује се у "Службеном листу града 
Зајечара".  

Члан 4. 

Оглас о јавном конкурсу, обавезно садржи податке о:  

- јавном предузећу (пословно име и седиште),  

- пословима - циљеви оснивања јавног предузећа из Акта о оснивању,  

- месту рада,  

- условима за именовање директора (опште и посебне),  

- стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном 
поступку и начин њихове провере,  

- року у коме се подносе пријаве,  

- адреса на коју се пријаве подносе,  

- доказима и документацији која се прилажу уз пријаву на конкурс,  

- лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу.  

Члан 5.  

Уз пријаву за конкурс кандидат подноси доказе који се односе на 
испуњеност услова за именовање.  

Докази које кандидат треба да поднесе морају бити наведени у огласу из 
члана 4. ове Одлуке, а у складу са Законом о јавним предузећима и статутом 
предузећа.  

Члан 6.  

Након доношења Одлуке о спровођењу јавног конкурса, оглас о јавном 
конкурсу објављује се у "Службеном гласнику РС", "Службеном листу града 
Зајечара" и једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије.  

Оглас о јавном конкурсу објављује се у року од 8 дана од дана доношења 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса.  

Оглас о јавном конкурсу, објављује се и на званичној интернет 
презентацији града Зајечара, с тим што се мора навести када је оглас објављен у 
"Службеном гласнику РС". 

Члан 7.  

Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се 
у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику РС".  

САСТАВ КОМИСИЈЕ  

Члан 8. 

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Комисија) 
коју образује Скупштина града, посебним решењем у складу са Законом и овом 
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одлуком.  

Комисија има пет чланова од којих је један председник.  

Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије, без права 
одлучивања.  

Секретар Комисије именује се из реда дипломираних правника. 

Секретар Комисије стара се о спровођењу поступка у складу са законом и 
обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије.  

Члан 9. 

Комисија се именује на период од три године.  

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, 
посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини града 
Зајечара, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима града.  

Комисија нема право на накнаду за свој рад.  

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ  

Члан 10.  

Комисија ради и одлучује на седницама.  

Седницу Комисије сазива председник Комисије.  

У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице 
комисије сазива и њима председава најстарији члан Комисије.  

Члан 11.  

Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује 
већина од укупног броја чланова Комисије.  

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.  

На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: 
датум и место одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних 
чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и ставови изнети на 
седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.  

Записник Комисије потписује председник, односно председавајући 
Комисије.  

Комисија може донети Пословник о раду, као и друга акта која су 
неопходна за рад и функционисање Комисије.  

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК  

Члан 12. 

По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије, 
односно лице из члана 10. ове Одлуке, заказује седницу Комисије, на којој ће се 
евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и поднети докази.  
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одлуком.  

Комисија има пет чланова од којих је један председник.  

Комисија има секретара, који учествује у раду Комисије, без права 
одлучивања.  

Секретар Комисије именује се из реда дипломираних правника. 

Секретар Комисије стара се о спровођењу поступка у складу са законом и 
обавља стручне и административно-техничке послове за потребе Комисије.  

Члан 9. 

Комисија се именује на период од три године.  

Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, 
посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у Скупштини града 
Зајечара, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима града.  

Комисија нема право на накнаду за свој рад.  

НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА КОМИСИЈЕ  

Члан 10.  

Комисија ради и одлучује на седницама.  

Седницу Комисије сазива председник Комисије.  

У случају одсутности или спречености председника Комисије, седнице 
комисије сазива и њима председава најстарији члан Комисије.  

Члан 11.  

Комисија може пуноважно да ради и одлучује ако седницама присуствује 
већина од укупног броја чланова Комисије.  

Комисија одлучује већином гласова од укупног броја чланова Комисије.  

На седници Комисије води се записник. У записник се обавезно уносе: 
датум и место одржавања седнице, дневни ред, имена присутних и одсутних 
чланова Комисије, све фазе изборног поступка, предлози и ставови изнети на 
седници, резултати сваког гласања, као и свако издвојено мишљење.  

Записник Комисије потписује председник, односно председавајући 
Комисије.  

Комисија може донети Пословник о раду, као и друга акта која су 
неопходна за рад и функционисање Комисије.  

ИЗБОРНИ ПОСТУПАК  

Члан 12. 

По истеку рока за подношење пријава на конкурс, председник Комисије, 
односно лице из члана 10. ове Одлуке, заказује седницу Комисије, на којој ће се 
евидентирати и прегледати све приспеле пријаве и поднети докази.  

Чланови комисије су дужни да на почетку седнице, дају писане изјаве о 
томе да ли они или са њима повезана лица имају интерес везан за спровођење 
конкурса.  

Повезано лице из става 2. овог члана је супружник или ванбрачни партнер 
функционера, крвни сродник функционера у правој линији, односно у побочној линији 
закључно са другим степеном сродства, усвојитељ или усвојеник функционера, као и 
свако друго правно или физичко лице које се према другим основама и околностима 
може оправдано сматрати интересно повезаним са функционером.  

На седници из става 1. овог члана Комисија обавезно проверава:  

- да ли су све пријаве достављене у року који је одређен огласом о јавном конкурсу,  

- да ли су пријаве разумљиве, односно да ли се из пријаве може јасно закључити да 
се ради о пријави на предметни конкурс и  

- да ли су уз пријаву достављени сви докази који су у конкурсу тражени.  

Члан 13.  

У случају ако Комисија утврди да пријава има неки од недостатака ближе 
дефинисаних чланом 12. ове Одлуке, закључком ће одбацити пријаву као 
неблаговремену, неразумљиву или непотпуну.  

Против закључка из става 1. овог члана, није допуштена посебна жалба.  

Члан 14.  

Након извршене провере Комисија, посебним актом саставља списак 
кандидата који испуњавају услове за именовање и међу њима спроводи изборни 
поступак.  

Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се 
писано обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре 
отпочињања изборног поступка.  

Ако се поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког 
дела обавештавају о томе када почиње наредни део изборног поступка.  

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног 
поступка, не позива се да учествује у наредно делу изборног поступка.  

У изборном поступку из става 1. овог члана, Комисија врши оцењивање 
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата ради састављања ранг листе 
кандидата, у складу са мерилима прописаним Уредбом о мерилима за именовање 
директора јавног предузећа.  

Члан 15.  

Стручна оспособљеност кандидата оцењује се провером способности 
кандидата за практичну примену знања и вештина у обављању послова директора 
јавног предузећа одређених у складу са законом.  

Знања кандидата оцењују се провером: познавања једне или више 
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области из које је делатност за чије је обављање основано јавно предузеће, односно 
познавања других делатности које обавља јавно предузеће, познавања прописа 
којима се уређује правни положај јавних предузећа и привредних друштава, прописа 
којима се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса, 
познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду, знања 
једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, као и посебних 
области знања.  

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих 
способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког 
планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа).  

НАЧИН ПРОВЕРЕ И ОЦЕЊИВАЊА  

Члан 16.  

У изборном поступку, Комисија врши проверу и оцењивање стручне 
оспособљености кандидата:  

- увидом у податке и  

- усменом провером  

Члан 17.  

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена:  

- високим образовањем и  

- радним искуством.  

Под радним искуством из става 1. овог члана, сматра се укупно радно 
искуство које је кандидат стекао на пословима за које се захтева високо образовање, 
радно искуство које је кандидат стекао на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа као и радно искуство које кандидат има у организовању и вођењу 
послова.  

Комисија оцењује кандидате оценом од један до три, при чему оцене имају 
следеће значење:  

- оцена један (1) - "не задовољава",  

- оцена два (2) - "делимично задовољава",  

- оцена три (3) - "у потпуности задовољава".  

Члан 18.  

Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује 
се:  

- За високо образовање на студијама другог степена односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - оцена два (2)  
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познавања области корпоративног управљања, као и општих прописа о раду, знања 
једног или више страних језика, познавања рада на рачунару, као и посебних 
области знања.  

Вештине кандидата оцењују се провером: вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих 
способности, вештине комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког 
планирања и управљања и вештине управљања ресурсима (материјалним, 
финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад јавног предузећа).  

НАЧИН ПРОВЕРЕ И ОЦЕЊИВАЊА  

Члан 16.  

У изборном поступку, Комисија врши проверу и оцењивање стручне 
оспособљености кандидата:  

- увидом у податке и  

- усменом провером  

Члан 17.  

Увидом у податке оцењује се стручна оспособљеност кандидата стечена:  

- високим образовањем и  

- радним искуством.  

Под радним искуством из става 1. овог члана, сматра се укупно радно 
искуство које је кандидат стекао на пословима за које се захтева високо образовање, 
радно искуство које је кандидат стекао на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа као и радно искуство које кандидат има у организовању и вођењу 
послова.  

Комисија оцењује кандидате оценом од један до три, при чему оцене имају 
следеће значење:  

- оцена један (1) - "не задовољава",  

- оцена два (2) - "делимично задовољава",  

- оцена три (3) - "у потпуности задовољава".  

Члан 18.  

Стручна оспособљеност кандидата стечена високим образовањем оцењује 
се:  

- За високо образовање на студијама другог степена односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године - оцена два (2)  

- за високо образовање на студијама трећег степена (доктор наука) - оцена три (3)  

Члан 19.  

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на 
пословима за које се захтева високо образовање, оцењује се:  

- за радно искуство од пет до 10 година - оцена један (1)  

- за радно искуство од 10 до 15 година - оцена два (2)  

- за радно искуство преко 15 година - оцена три (3)  

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством на 
пословима који су повезани са пословима јавног предузећа, оцењује се:  

- за радно искуство од три до пет година - оцена један (1)  

- за радно искуство од пет до седам година - оцена два (2)  

- за радно искуство преко седам година - оцена три (3)  

Стручна оспособљеност кандидата стечена радним искуством које 
кандидат има у организовању и вођењу послова, оцењује се:  

- за радно искуство до три године - оцена један (1)  

- за радно искуство од три до седам година - оцена два (2)  

- за радно искуство преко седам година - оцена три (3)  

Члан 20.  

Знања кандидата, оцењује Комисија у разговору са кандидатом, осим 
знања страних језика и познавања рада на рачунару.  

Провера знања страних језика врши се усменим или писаним путем.  

Проверу знања страних језика врши стручно лице у разговору са 
кандидатом или провером одговора на тесту, који стручно лице саставља.  

Стручно лице из става 3. овог члана доставља комисији писани налаз о 
резултатима разговора или теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком "не 
задовољава", "делимично задовољава" или "у потпуности задовољава".  

Члан 21.  

Познавање рада на рачунару проверава се симулацијом, односно 
практичним радом на рачунару, у стандардним програмима за обраду текста, 
електронску комуникацију и претраживање интернета, односно другим програмима 
који се уобичајено користе у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.  

Проверу познавања рада на рачунару врши стручно лице које комисији, 
доставља налаз са квалификацијом знања кандидата ознаком "не задовољава", 
"делимично задовољава" или "у потпуности задовољава".  

Члан 22.  
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Комисија унапред припрема питања за усмену проверу знања кандидата.  

Комисија припрема 15 питања и то:  

- 5 питања из области из које је делатност за чије је обављање основано јавно 
предузеће и других делатности које обавља јавно предузеће,  

- 10 питања која се односе на познавања прописа којима се уређује правни положај 
јавних предузећа и привредних друштава, прописа којима се уређују услови и начин 
обављања делатности од општег интереса, познавања области корпоративног 
управљања, као и општих прописа о раду.  

Сваки члан Комисије оцењује сваки одговор кандидата појединачно, 
оценом од 1 до 3 у складу са чланом 17. став 3. ове Одлуке.  

Члан 23.  

Вештине кандидата проверавају се писаним путем, преко 
стандардизованих тестова.  

Проверу вештина из става 1. овог члана врши стручно лице које комисији, 
доставља налаз са квалификацијом знања кандидата ознаком "не задовољава", 
"делимично задовољава" или "у потпуности задовољава".  

Вештину комуникације у међуљудским односима, Комисија проверава у 
разговору са кандидатом.  

Члан 24.  

Комисија утврђује и бројчано исказује резултат сваког кандидата, 
израчунавањем његове просечне оцене, према мерилима прописаним Уредбом и 
овом Одлуком.  

Ако два или више кандидата имају једнак резултат, примењују се према 
наведеном редоследу следећа мерила:  

1) дуже радно искуство у организовању рада и вођењу послова (при чему се 
рачунају године и пуни месеци радног искуства);  

2) дуже радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа (при чему се рачунају године и пуни месеци радног искуства);  

3) виши степен високог образовања.  

У случају да два или више кандидата након примене мерила из става 2. 
овог члана имају једнак резултат, предност има кандидат за којег комисија у 
поновном разговору утврди да најбоље испуњава захтеве за обављање послова 
директора јавног предузећа.  

РАНГ ЛИСТА И ЛИСТА ЗА ИМЕНОВАЊЕ  

Члан 25.  

Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу са 
највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунила мерила за избор 
директора јавног предузећа.  
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овог члана имају једнак резултат, предност има кандидат за којег комисија у 
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Члан 25.  

Након спроведеног изборног поступка, Комисија саставља ранг листу са 
највише три кандидата који су са најбољим резултатом испунила мерила за избор 
директора јавног предузећа.  

Ранг листу и Записник о спроведеном изборном поступку, Комисија 
доставља Градском већу.  

ПОСТУПАК ИМЕНОВАЊА ДИРЕКТОРА  

Члан 26.  

Градско веће припрема предлог акта о именовању првог кандидата са 
Ранг листе и доставља га, ради усвајања, Скупштини града.  

Члан 27.  

Решење о именовању директора је коначно.  

Члан 28.  

Решење о именовању директора са образложењем доставља се лицу које 
је именовано, као и свим кандидатима који су учествовали у изборном поступку.  

Решење из става 1.овог члана објављује се:  

- у Службеном гласнику Републике Србије,  

- у Службеном листу града Зајечара,  

- на званичној интернет страници града Зајечара.  

Члан 29.  

Кандидат, који је учествовао у изборном поступку, има право да поднесе 
захтев за увид у документацију јавног конкурса, у року од 10 дана од дана 
објављивања решења из члана 22. ове Одлуке у "Службеном гласнику Републике 
Србије".  

Комисија је дужна да у року од два дана од дана пријема захтева, 
кандидату из става 1. овог члана, омогући увид у документацију јавног конкурса у 
присуству члана Комисије.  

О датуму, времену и месту увида у документацију, Комисија ће обавестити 
подносиоца захтева.  

Члан 30.  

Решење о именовању директора, у складу са законом садржи одредбе о 
ступању на рад директора.  

Члан 31.  

Ако именовани директор не ступи на рад у року одређеном за ступање на 
рад, Скупштина града именује следећег кандидата са ранг листе.  

Надзорни одбор Предузећа, својим актом утврђује или констатује дан 
почетка рада именованог директора, односно дан престанка функције директора који 
је разрешен.  

Надзорни одбор дужан је да Скупштину града писаним путем обавести о 
датуму ступања, односно неступању на рад именованог директора.  
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Рок за достављање обавештења из става 2. овог члана, не може бити 
дужи од 3 дана од дана ступања на рад директора, односно 3 дана од дана истека 
рока за ступање на рад.  

Члан 32.  

Ако нико од кандидата са ранг листе не ступи на рад, у року одређеном за 
ступање на рад, спроводи се нови јавни конкурс.  

Члан 33.  

Ако Комисија утврди да ниједан кандидат који је учествовао у изборном 
поступку не испуњава услове за именовање, спроводи се нови јавни конкурс.  

Јавни конкурс из става 1. овог члана расписује се у року од 30 дана од 
дана када је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за 
именовање.  

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 34.  

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу града Зајечара".  

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Правилник о мерилима за 
именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Град Зајечар („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 25/14). 

I бр.011-24/2020 
У Зајечару,  31.08.2020. године 

                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                              

                                  
ПРЕДСЕДНИК  

       Стефан Занков,с.р. 
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I бр.011-24/2020 
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ПРЕДСЕДНИК  

       Стефан Занков,с.р. 

На основу чланова 31. и 34. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/16 и 88/19), члана 40. тачка 10. и 12. и члана 47. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници одржаној 
31.08.2020. године,  донела

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању Комисије за избор директора јавних предузећа 

I

Овим Решењем именује се Комисија за избор директора јавних предузећа чији 
је оснивач град Зајечар (у даљем тексту: Комисија).

II

Комисија има председника и четири члана.
Председник и чланови Комисије именују се на мандатни период од три године.

III
У састав Комисије именују се:

1. За председника:

Југослава Родић Соколовић, адвокат.

2. За чланове:

1.  Небојша Грамић, адвокат,
2.  Ивана Ћебић, дипл. дефектолог,
3.  Бобан Стаменковић, дипл. правник,
4.  Ана Васиљевић, дипл. економиста.

IV

3. За секретара Комисије именује се:

Марко Минић, дипл. правник.

V

Комисија ради у седницама.
О раду на седници води се записник.
Комисија пуноважно одлучује када седници присуствује више од половине 

чланова Комисије.
VI

Стучне и административне послове за потребе Комисије обављаће секретар 
Комисије, у сарадњи са Одељењем за урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове Градске управе града Зајечара.
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VII

Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.

Решење доставити:

- именованима, Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе града Зајечара и архиви.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року од 24 часа од доношења решења. 

I бр.02-97/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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VII

Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.

Решење доставити:

- именованима, Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене 
послове Градске управе града Зајечара и архиви.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења допуштена је 
жалба Управном суду у Београду, у року од 24 часа од доношења решења. 

I бр.02-97/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 2. и 3., у вези чл. 66. став 3. Закона о 
локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др. 
закон и 47/18), члана 4. став 1, 4. и 7. Закона о комуналним делатностима („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 21. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града Зајечара је, на седници 
одржаној 31.08.2020. године, донела

О Д Л У К У

о измени Одлуке о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара 

Члан 1.

У Одлуци о снабдевању водом за пиће на територији града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“ бр. 34/16, 42/16, 7/17-др. Одлука и 12/19), у члану 68. став 2. мења 
се и гласи:

„Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене за јавне намене, осим за 
гашење пожара и за јавне чесме и фонтане, одређују се уговором који Предузеће 
закључује са другим комуналним предузећем, односно другим предузећем или 
предузетником односно инвеститором или Градом.“
,

Члан 2.

У члану 69. исте Одлуке став 4. мења се и гласи:

„Одржавање јавних чесми и фонтана постављених на јавној површини обавља 
Предузеће, према годишњем програму који се доноси до 31. децембра текуће године 
за наредну годину и садржи врсту, обим и динамику радова као и висину средстава 
потребних за његову реализацију.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Зајечара“.

I број: 011 - 25/2020

У Зајечару,  31.08.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

       ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   
Стефан Занков,с.р.
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На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 21. став 1. и чл. 24. Закона о јавној својини 
105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), чл.19. Одлуке о надлежностима у 
поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара“ бр.16/14) и чл.15. тачка 2. и 3., у вези члана 40. тачка 21. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

о поверавању објеката јавне намене
Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар

I

ПОВЕРАВА СЕ Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар, право 
управљања и одржавања објеката јавне намене и то:

− јавне чесме на Тргу ослобођења, на кп. бр.9478 КО Зајечар,
− фонтане на Тргу ослобођења, на кп. бр. 9480 КО Зајечар,
− фонтане на Тргу Николе Пашића, на кп. бр. 9439 КО Зајечар и
− фонтане у ул. Хајдук Вељковој у Зајечару, на кп. бр. 11113 КО Зајечар.

II      

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Зајечар, има право да поверене објекте 
јавне намене из овог тач. 1. овог Решења користи ради обављања послова из своје 
редовне делатности као делатности од општег интереса, у складу са Оснивачким 
актом, као и да њима управља у смислу њиховог одржавања, обнављања и 
унапређивања, уз извршавање законских и других обавеза.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".
            

I бр. 02-98/2020

У Зајечару,31.08.2020. године          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                      ПРЕДСЕДНИК
       Стефан Занков,с.р.
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На основу чл. 19. став 1. тач. 3., чл. 21. став 1. и чл. 24. Закона о јавној својини 
105/14, 104/16 – др. закон, 108/16, 113/17 и 95/18), чл.19. Одлуке о надлежностима у 
поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града Зајечара (“Сл. 
лист града Зајечара“ бр.16/14) и чл.15. тачка 2. и 3., у вези члана 40. тачка 21. 
Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

о поверавању објеката јавне намене
Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар

I

ПОВЕРАВА СЕ Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар, право 
управљања и одржавања објеката јавне намене и то:

− јавне чесме на Тргу ослобођења, на кп. бр.9478 КО Зајечар,
− фонтане на Тргу ослобођења, на кп. бр. 9480 КО Зајечар,
− фонтане на Тргу Николе Пашића, на кп. бр. 9439 КО Зајечар и
− фонтане у ул. Хајдук Вељковој у Зајечару, на кп. бр. 11113 КО Зајечар.

II      

Јавно комунално предузеће „Водовод“ Зајечар, има право да поверене објекте 
јавне намене из овог тач. 1. овог Решења користи ради обављања послова из своје 
редовне делатности као делатности од општег интереса, у складу са Оснивачким 
актом, као и да њима управља у смислу њиховог одржавања, обнављања и 
унапређивања, уз извршавање законских и других обавеза.

III

Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".
            

I бр. 02-98/2020

У Зајечару,31.08.2020. године          

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                      ПРЕДСЕДНИК
       Стефан Занков,с.р.

На основу члана 2. став 3. тачка 1. и члана 5. став 2. Закона о комуналним 
делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 19. став 1. тачка 3. 
и члана 21. став 1. 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 15. тачка 2. у вези члана 40. тачка 
21. Статута града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина града 
Зајечара је, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела

Р Е Ш Е Њ Е

о измени Решења о преносу права коришћења на сеоским водоводима 

I

Тачка I Решењa о преносу права коришћења на сеоским водоводима („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 15/19,10/20 и 30/20), мења се и гласи:

„ПРЕНОСИ СЕ Јавном комуналном предузећу „Водовод“ Зајечар право 
коришћења на сеоским водоводима у насељеним местима на територији града 
Зајечара и то у Звездану, Рготини, Великом Извору, Вратарници, Салашу, Метришу и 
Ласову, на неодређено време, ради обављања делатности Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Зајечар, у складу са законом, подзаконским актима из 
предметне области и оснивачким актом.“

       II

Ово Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

                        
I бр. 02-99/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

                                                СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    
        ПРЕДСЕДНИК                                                                                                   

Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 63. став 1. и став 2. и члана 65. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Годишњег финансијског извештаја и мишљење овлашћеног 
ревизора на финансијски извештај за 2019. годину,
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар 

I

Усваја се Годишњи финансијски извештај и мишљење овлашћеног ревизора 
на финансијски извештај за 2019. годину, Јавног комуналног предузећа "Водовод"
Зајечар који је Одлуком бр. 1750, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног
предузећа на седници одржаној 31.07.2020. год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02- 100/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 63. став 1. и став 2. и члана 65. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Годишњег финансијског извештаја и мишљење овлашћеног 
ревизора на финансијски извештај за 2019. годину,
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар 

I

Усваја се Годишњи финансијски извештај и мишљење овлашћеног ревизора 
на финансијски извештај за 2019. годину, Јавног комуналног предузећа "Водовод"
Зајечар који је Одлуком бр. 1750, усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног
предузећа на седници одржаној 31.07.2020. год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02- 100/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Одлуку о начину покрића губитка
Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Зајечар за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комуналног
предузећа "Водовод" за 2019. годину, коју је усвојио Надзорни одбор овог  Јавног 
предузећа, на седници одржаној 31.07.2020. године.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-101/2020
У Зајечару,31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         ПРЕДСЕДНИК
                           Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016 и 88/2019), 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,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 12. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), Скупштина града Зајечара, је на седници 
одржаној 31.08.2020.године,  донела

Р Е Ш Е Њ Е

o измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

У Решењу о именовању  председника и чланова Надзорног одбора Јавног  
комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, (“Службени лист града Зајечара”, бр. 
43/17)  члан I мења се и гласи:

„ Именују се у Надзорни одбор Јавног  комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и 
то: 
          
- за председника

Драган Минић, дипломирани инжењер електротехнике из Зајечара,
представник оснивача.

- за чланове:

1.Мирко Милосављевић дипломирани грађевински инжењер из Београда,
представник оснивача.
       2.Ђорђевић Михајло, дипломирани инжењер геологије из Зајечара, представник 
запослених.“

II

                       Oво Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“

III

Решење доставити именованимa, Јавном комуналном предузећу "Водовод"
Зајечар и архиви.

I бр.02-102/2020
У Зајечару, 31.08.2020.године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                   Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 17. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", 
бр.15/2016 и 88/2019), 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,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 12. Статута града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број 4/19), Скупштина града Зајечара, је на седници 
одржаној 31.08.2020.године,  донела

Р Е Ш Е Њ Е

o измени Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Водовод" Зајечар

I

У Решењу о именовању  председника и чланова Надзорног одбора Јавног  
комуналног предузећа "Водовод" Зајечар, (“Службени лист града Зајечара”, бр. 
43/17)  члан I мења се и гласи:

„ Именују се у Надзорни одбор Јавног  комуналног предузећа "Водовод" Зајечар и 
то: 
          
- за председника

Драган Минић, дипломирани инжењер електротехнике из Зајечара,
представник оснивача.

- за чланове:

1.Мирко Милосављевић дипломирани грађевински инжењер из Београда,
представник оснивача.
       2.Ђорђевић Михајло, дипломирани инжењер геологије из Зајечара, представник 
запослених.“

II

                       Oво Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“

III

Решење доставити именованимa, Јавном комуналном предузећу "Водовод"
Зајечар и архиви.

I бр.02-102/2020
У Зајечару, 31.08.2020.године.

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                   Стефан Занков,с.р.

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању Извештаја о раду и пословању
Јавног предузећа за планирање, пројектовање, изградњу и надзор "Урбанизам 

и изградња" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се Извештај о раду и пословању Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор "Урбанизам и изградња" Зајечар за 2019. годину, 
који је Одлуком бр. 01-825/2020, усвојио Надзорни одбор овог Јавног предузећа на 
седници одржаној 10.06.2020. год. а која је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-103/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК
                                        Стефан Занков, с.р.
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На основу члана 536. став 1. и став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 
40. тачка 10. и тачка 66. Статута Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара" 
број 4/19) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР „УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА“ ЗАЈЕЧАР – У ЛИКВИДАЦИЈИ  

I

Усваја се Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у 
ликвидацији, а који је саставни део овог Решења.

II

Ово Решење објавити у "Службеном  листу Града Зајечара" .

I бр. 02-104/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                               ПРЕДСЕДНИК
                     Стефан Занков, с.р.
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На основу члана 536. став 1. и став 2. Закона о привредним друштвима („Сл. 
гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон, 5/15, 44/18, 95/18 и 91/19) и члана 
40. тачка 10. и тачка 66. Статута Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара" 
број 4/19) Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е

О  УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ И НАДЗОР „УРБАНИЗАМ И 

ИЗГРАДЊА“ ЗАЈЕЧАР – У ЛИКВИДАЦИЈИ  

I

Усваја се Почетни ликвидациони биланс Јавног предузећа за планирање, 
пројектовање, изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар – у 
ликвидацији, а који је саставни део овог Решења.

II

Ово Решење објавити у "Службеном  листу Града Зајечара" .

I бр. 02-104/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

                                                                          
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                               ПРЕДСЕДНИК
                     Стефан Занков, с.р.
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На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник 
РС“,бр.15/16 и 88/19), члана 28. став 2. а у вези са чланом 2.  Закона о комуналним
делатностима (“Сл.гласник РС”,бр.88/11, 104/16 и 95/18) и члана 40. тачка 10. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист Града Зајечара“, бр. 4/19), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНОВНИК  НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ 
ПУТЕВА

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комуналном предузећу „Зајечарпаркинг“
Зајечар на „Ценовник на редовном одржавању путева“ који је Одлуком број 431/2020 
усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној 02.07.2020.године а 
који је саставни део овог Решења.

II

Цене утврђене Ценовником из става I овог Решења обрачунате су без ПДВ-а и 
примењиваће се од дана објављивања овог Решења у „Службеном листу Града 
Зајечара“.

III

Решење објавити у „Службеном листу Града Зајечара“.

I број: 02-105/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                            ПРЕДСЕДНИК
                     Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 69. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на измене и допуне Статута
Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар 

I

Даје се сагласност на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа 
"Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, које је Одлуком бр. 582/2020 усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор"
Зајечар на седници одржаној 19.08.2020. год. а које чине саставни део овог Решења. 

                                                                      II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-106/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 69. тачка 1. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на измене и допуне Статута
Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар 

I

Даје се сагласност на измене и допуне Статута Јавног комуналног предузећа 
"Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар, које је Одлуком бр. 582/2020 усвојио
Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор"
Зајечар на седници одржаној 19.08.2020. год. а које чине саставни део овог Решења. 

                                                                      II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-106/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 69. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Одлуку о усвајању промене печата, штамбиља и 
заштитног знака

Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар 

I

Даје се сагласност на Одлуку о усвајању промене печата, штамбиља и 
заштитног знака Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор"
Зајечар, коју је под бројем 581/2020 усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар на седници одржаној 
19.08.2020. год. а која чини саставни део овог Решења. 

                                                                      II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-107/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
                             Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 69. тачка 9. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, 
бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Одлуку о усвајању промене печата, штамбиља и 
заштитног знака

Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар 

I

Даје се сагласност на Одлуку о усвајању промене печата, штамбиља и 
заштитног знака Јавног комуналног предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор"
Зајечар, коју је под бројем 581/2020 усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног
предузећа "Паркирање, пројектовање и надзор" Зајечар на седници одржаној 
19.08.2020. год. а која чини саставни део овог Решења. 

                                                                      II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-107/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК
                             Стефан Занков,с.р.

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/07, 83/14-др. Закон, 101/16-др закон, и 47/18) и члана 40. тачка 10. у вези члана 
62. тачка 26. Статута града Зајечара („Службени лист града Зајечара", број 4/19), 
Скупштина града Зајечара, на својој седници, одржаној 31.08.2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ПОТВРЂИВАЊУ ОДЛУКА ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

ПОТВРЂУЈУ СЕ одлуке из надлежности Скупштине града Зајечара, донете од 
стране Градоначелника града Зајечара, Бошка Ничића, дана 29. јула 2020. године, и 
то:

- Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа 
„Паркирање, пројектовање и надзор“ Зајечар, II бр. 011-14/2020 („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 44/20),

- Решење о усвајању Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа 
„Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2019. годину, II бр. 02-79/2020 („Сл. лист града Зајечара“, 
бр. 44/20),

- Решење о давању сагласности на другу измену и допуну Програма пословања 
Јавног комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2020. годину, II бр. 02-
80/2020 („Сл. лист града Зајечара“, бр. 44/20),

- Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
комуналног предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар,  II бр. 02-81/2020 („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 44/20),

- Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар за 2020. годину,  II бр. 02-84/2020 („Сл. лист града 
Зајечара“, бр. 44/20) и

- Решење о давању сагласности на другу измену и допуну Плана и програма 
пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“ Зајечар за 2020. годину, 
II бр. 02-82/2020 („Сл. лист града Зајечара“, бр. 44/20).

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу града  Зајечара''.

I бр. 011-26/2020
У Зајечару, 31.08.2020. год.

             СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК
Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Годишњи извештај о раду 
Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Јавног комуналног предузећа
"Тимок-одржавање" Зајечар за 2019. годину, који је Одлуком бр. 1017, усвојио
Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 23.07.2020.
год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-108/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК
              Стефан Занков ,с.р.
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На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Годишњи извештај о раду 
Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Годишњи извештај о раду Јавног комуналног предузећа
"Тимок-одржавање" Зајечар за 2019. годину, који је Одлуком бр. 1017, усвојио
Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 23.07.2020.
год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-108/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                            ПРЕДСЕДНИК
              Стефан Занков ,с.р.

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на  Финансијски извештај за 2019. годину,
Јавног комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар 

I

Даје се сагласност на Финансијски извештај за 2019. годину, Јавног 
комуналног предузећа "Тимок-одржавање" Зајечар који је Одлуком бр. 1016, усвојио
Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа на седници одржаној 23.07.2020.
год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-109/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков, с.р.
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На основу члана 22. став 3. и члана 58. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа „Tимок-одржавање“ Зајечар за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа "Tимок-одржавање" Зајечар за 2019. годину, коју је под бројем 1014
усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа, на седници одржаној 23. 
07. 2020. године а која је саставни део овог решења.

                                                                      II

                Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

I број: 02-110/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                      ПРЕДСЕДНИК
                                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 22. став 3. и члана 58. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа „Tимок-одржавање“ Зајечар за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног 
предузећа "Tимок-одржавање" Зајечар за 2019. годину, коју је под бројем 1014
усвојио Надзорни одбор овог Јавног комуналног предузећа, на седници одржаној 23. 
07. 2020. године а која је саставни део овог решења.

                                                                      II

                Решење објавити у "Службеном листу града Зајечара".

I број: 02-110/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                      ПРЕДСЕДНИК
                                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању извештаја о раду 
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се извештај о раду Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" 
Зајечар за 2019. годину, који је Одлуком бр. 2770, усвојио Надзорни одбор овог 
Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 30.07.2020. год. а који 
је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-111/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.



	 |			СТРАНА					БРОЈ	50	 С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т	 31. АВГУСТ	2020.124

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја  
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Јавног комунално-
стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2019. годину, који је Одлуком бр. 2768,
усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници 
одржаној 30.07.2020. год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број:02-112/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.



31.АВГУСТ 2020. С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т БРОЈ 50    СТРАНА |    125

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја  
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Јавног комунално-
стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2019. годину, који је Одлуком бр. 2768,
усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално-стамбеног предузећа на седници 
одржаној 30.07.2020. год. а који је саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број:02-112/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 
15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града 
Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о давању сагласности  на Одлуку о начину покрића губитка
Јавног комунално-стамбеног предузећа „Зајечар“  за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Одлуку о начину покрића губитка Јавног комунално-
стамбеног предузећа "Зајечар"  за 2019. годину, коју је усвојио Надзорни одбор овог 
Предузећа, на седници одржаној 30.07.2020. године.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-113/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

           ПРЕДСЕДНИК
                                     Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању извештаја о пословању 
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се извештај о пословању Јавног комуналног предузећа "Хигијена 
Зајечар" Зајечар за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног 
комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 29.07.2020. год. а који је 
саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-114/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању извештаја о пословању 
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се извештај о пословању Јавног комуналног предузећа "Хигијена 
Зајечар" Зајечар за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног 
комунално-стамбеног предузећа на седници одржаној 29.07.2020. год. а који је 
саставни део овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-114/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                    ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 63. став 1. и став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. 
ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број 4/19), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној  
31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е 

о усвајању финансијског извештаја  
Јавног комуналног предузећа "Хигијена Зајечар" Зајечар за 2019. годину

I

Усваја се финансијски извештај Јавног комуналног предузећа "Хигијена 
Зајечар" Зајечар за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор овог Јавног 
комуналног предузећа на седници одржаној 29.07.2020. год. а који је саставни део 
овог решења.

                                                                     II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара".

I број: 02-115/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                   Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА 
„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2019. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Здравствене установе Апотека „Зајечар“ Зајечар 
за 2019. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 332/1-3-2
од 16.04.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-116/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ  ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКА 
„ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2019. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду Здравствене установе Апотека „Зајечар“ Зајечар 
за 2019. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 332/1-3-2
од 16.04.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-116/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 62) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЗДРАВСТВЕНЕ 
УСТАНОВЕ АПОТЕКА „ЗАЈЕЧАР“  ЗАЈЕЧАР ЗА 2019. ГОДИНУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о финансијском пословању Здравствене установе 
Апотека „Зајечар“ Зајечар за 2019. годину, који је усвојен Одлуком Управног и 
Надзорног одбора Број 332/1-3-1 од 16.04.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-117/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКA “ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2020. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Здравствене установе Апотека „Зајечар“ 
Зајечар за 2020. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 
332/1-4 од 16.04.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-118/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

                                                                     

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                     Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКA “ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2020. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на План рада Здравствене установе Апотека „Зајечар“ 
Зајечар за 2020. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног одбора Број 
332/1-4 од 16.04.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број: 02-118/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

                                                                     

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                     Стефан Занков,с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 
40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019),
Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08. 2020. године,  донeла је 

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
АПОТЕКА „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ЗА 2020. ГОДИНУ 

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Финансијски план Здравствене установе Апотека
„Зајечар“ Зајечар за 2020. годину, који је усвојен Одлуком Управног и Надзорног 
одбора Број 332/1-4 од 16.04.2020. године.

II

Ово решење објавити у “Службеном листу града Зајечара“.

I број:02-119/2020
У Зајечару, 31.08. 2020. године

                                                                    

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
28. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 
6/2020) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08. 2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ                                                                                             

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” ЗАЈЕЧАР

I

Даје се сагласност на Статут Матичне библиотеке “Светозар Марковић”
Зајечар, Дел. бр. 481, који је донео Управни одбор Матичне библиотеке “Светозар 
Марковић” Зајечар на седници одржаној дана 19.08.2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном  листу града Зајечара”.

I бр. 02-120/2020
У Зајечару, 31.08. 2020. године

                                                                         
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                          ПРЕДСЕДНИК
                         Стефан Занков,с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 
28. став 2. Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 
6/2020) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08. 2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ                                                                                             

МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” ЗАЈЕЧАР

I

Даје се сагласност на Статут Матичне библиотеке “Светозар Марковић”
Зајечар, Дел. бр. 481, који је донео Управни одбор Матичне библиотеке “Светозар 
Марковић” Зајечар на седници одржаној дана 19.08.2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном  листу града Зајечара”.

I бр. 02-120/2020
У Зајечару, 31.08. 2020. године

                                                                         
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                          ПРЕДСЕДНИК
                         Стефан Занков,с.р.

На основу члана 116. став 5. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020.
године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ЂУЛИЋИ" ЗАЈЕЧАР

РАЗРЕШАВАЈУ СЕ дужности чланови Управног одбора Предшколске 
установе "Ђулићи" Зајечар, и то:

1. Срђан Вукић, представник јединице локалне самоуправе;
2. Зоран Николић, представник јединице локалне самоуправе;
3. Даниела Патаки, представник јединице локалне самоуправе;
4. Анита Богдановић, представник запослених;
5. Анита Јанковић, представник запослених;
6. Јелена Живић, представник запослених;
7. Сузана Јовановић, представник родитеља;
8. Мирослав Живковић, представник родитеља и
9. Маја Пајкић, представник родитеља.

О б р а з л о ж е њ е

Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 116. став 5., 
одређено је да чланове органа управљања именује и разрешава скупштина јединице 
локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног 
броја чланова органа управљања. Управни одбор има 9 чланова, од којих су трећина 
представници локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу васпитно-
образовно веће и савет родитеља установе, тајним изјашњавањем.

Чланом 40. став 1. тачка 13) Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града Зајечара именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте у складу са законом.

Скупштина града Зајечара је, на седници од 01.09.2016. године, донела 
решење о именовању чланова Управног одбора ове Установе I бр. 02-240/2016.

Овим Решењем предлаже се разрешење чланова Управног одбора установе.

Имајући у виду напред наведено, а на основу овлашћења из прописа,
Скупштина града Зајечара одлучила је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште. 
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Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити: 
именованима, Предшколској установи "Ђулићи" Зајечар, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-121/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         ПРЕДСЕДНИК
               Стефан Занков,с.р.
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Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити: 
именованима, Предшколској установи "Ђулићи" Зајечар, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-121/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

         ПРЕДСЕДНИК
               Стефан Занков,с.р.

На основу члана 116. став 2., 5., 6. и 13. и члана 117. став 1. Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 -
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 13) Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

"ЂУЛИЋИ" ЗАЈЕЧАР

ИМЕНУЈУ СЕ за чланове Управног одбора Предшколске установе "Ђулићи" 
Зајечар, и то:

1. Срђан Вукић, представник јединице локалне самоуправе;
2. Зоран Николић, представник јединице локалне самоуправе;
3.  Невена Чолић, представник јединице локалне самоуправе;
4.   Маријана Шкрјанец, представник запослених;
5.   Катарина Софтић Цветковић, представник запослених;
6.   Вањица Тошић, представник запослених;
7.   Сузана Јовановић, представник родитеља;
8.   Маја Пајкић, представник родитеља и
9.   Мирослав Живковић, представник родитеља.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 116. став 2., 5., 6. и 13. Закона о основама система образовања и 
васпитања прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе 
именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања, као и да 
скупштина јединице локалне самоуправе доноси решење о именовању органа 
управљања. Управни одбор има 9 чланова, од којих су трећина представници 
локалне самоуправе, а по трећину чланова предлажу васпитно-образовно веће и 
савет родитеља, тајним изјашњавањем.

Чланом 117. став 1., истог закона, прописано је да мандат органа управљања 
траје четири године.

Чланом 40. став 1. тачка 13) Статута града Зајечара, прописано је да 
Скупштина града Зајечара именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и 
директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на 
њихове статуте у складу са законом.

Скупштина града Зајечара је, Решењем I бр. 02-240/2016 од 01.09.2016.
године, именовала Управни одбор Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар. 

Како именованим члановима Управног одбора истиче мандат, Предшколска 
установа "Ђулићи" Зајечар је, у складу са Законом, спровела поступак за 
предлагање нових чланова Управног одбора Установе и актом број 3776 од 
29.06.2020. године доставила предлог Васпитно-образовног већа за именовање 
чланова Управног одбора из реда запослених и предлог Савета родитеља за  
именовање чланова Управног одбора из реда родитеља.
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Уз наведени акт, Установа је приложила: Извод из записника са седнице 
Васпитно-образовног већа о спровођењу тајног изјашњавања Број: 2613/1 од 
25.05.2020. године, Извод из записника са седнице Савета родитеља о спровођењу 
тајног изјашњавања Број: 3138/1 од 04.06.2020. године, као и извештаје Полицијске 
управе у Зајечару да предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела 
утврђена у члану 116. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

Овим решењем предлаже се именовање новог сазива Управног одбора 
Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар, и то: представника запослених и 
родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру спровели надлежни 
органи установе, као и именовање представника локалне самоуправе, и то: Срђана 
Вукића из Звездана, рођеног 1975. године, Зорана Николића из Зајечара, рођеног 
1966. године и Невене Чолић из Зајечара, радника Градске управе града Зајечара, 
рођене 1989. године. За предложене кандидате - представнике локалне самоуправе, 
постоје подаци из казнене евиденције МУП-а РС да нису осуђивани за кривична дела 
прописана чланом 116. став 9. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020).

Имајући у виду напред наведено, односно да су овлашћени предлагачи 
спровели поступак у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и предложили кандидате код којих не постоје законске сметње за 
именовање, као и код предложених представника локалне самоуправе, Скупштина 
града Зајечара је, сходно наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву овог 
решења.

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште. 

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити 
именованима, Предшколској установи "Ђулићи" Зајечар, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-122/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
          Стефан Занков,с.р.
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Уз наведени акт, Установа је приложила: Извод из записника са седнице 
Васпитно-образовног већа о спровођењу тајног изјашњавања Број: 2613/1 од 
25.05.2020. године, Извод из записника са седнице Савета родитеља о спровођењу 
тајног изјашњавања Број: 3138/1 од 04.06.2020. године, као и извештаје Полицијске 
управе у Зајечару да предложени кандидати нису осуђивани за кривична дела 
утврђена у члану 116. став 9. Закона о основама система образовања и васпитања.

Овим решењем предлаже се именовање новог сазива Управног одбора 
Предшколске установе "Ђулићи" Зајечар, и то: представника запослених и 
родитеља, за чије именовање су законом прописану процедуру спровели надлежни 
органи установе, као и именовање представника локалне самоуправе, и то: Срђана 
Вукића из Звездана, рођеног 1975. године, Зорана Николића из Зајечара, рођеног 
1966. године и Невене Чолић из Зајечара, радника Градске управе града Зајечара, 
рођене 1989. године. За предложене кандидате - представнике локалне самоуправе, 
постоје подаци из казнене евиденције МУП-а РС да нису осуђивани за кривична дела 
прописана чланом 116. став 9. тачка 1. Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. 
закон и 6/2020).

Имајући у виду напред наведено, односно да су овлашћени предлагачи 
спровели поступак у складу са Законом о основама система образовања и 
васпитања и предложили кандидате код којих не постоје законске сметње за 
именовање, као и код предложених представника локалне самоуправе, Скупштина 
града Зајечара је, сходно наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву овог 
решења.

Поука о правном средству: Против овог решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште. 

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити 
именованима, Предшколској установи "Ђулићи" Зајечар, Одељењу за привреду и 
друштвене делатности Градске управе града Зајечара и архиви Скупштине града 
Зајечара.

I број 02-122/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
          Стефан Занков,с.р.

На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117.  став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 -
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У  ГРЉАНУ

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Основне школе „Владислав Петковић 
Дис“ у Грљану, Верољуб Славуловић, представник родитеља.

        II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Основне школе „Владислав Петковић Дис“ у 
Грљану, члан Миша Шушовић, представник родитеља.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Зајечара је Решењем I број 02-193/2018 од 25.07.2018. године, 
именовала Верољуба Славуловића за члана Школског одбора ОШ „Владислав 
Петковић Дис“ у Грљану.

Дописима Дел. бр. 378 од 30.06.2020. године и 378/1 од 27.07.2020. године 
директорка ОШ „Владислав Петковић Дис“ у Грљану је обавестила Скупштину града 
Зајечара о наступању законских услова за разрешење члана Школског одбора 
Верољуба Славуловића, односно да је именовани родитељ детета које више није 
ученик те школе, и по спроведеној процедури од стране овлашћеног предлагача,  
доставила предлог за именовање новог члана.

У поступку именовања новог члана Школског одбора ОШ „Владислав Петковић 
Дис“ у  Грљану, школа је приложила: извод из Записника  са седнице Савета родитеља 
број: 376-1 од 30.06.2020. године, Одлуку Савета родитеља ОШ „Владислав Петковић 
Дис“ у  Грљану бр. 376/5 од 30.06.2020. године и копију Уверења Полицијске управе у 
Зајечару број: 235-1/2200/20 од 21.07.2020. године, да предложени кандидат није 
осуђиван за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања.

Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе као и да скупштина јединице 
локалне самоуправе  доноси решење о именовању органа управљања, а чланом 117. 
став 3. тачка 4) истог Закона да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити, пре истека мандата, поједине чланове у случају да се покрене иницијатива 
за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног предлагача, односно 
због престанка основа по којем је именован у орган управљања.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да Скупштина 
града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

На основу напред изложеног, а с обзиром да је овлашћени предлагач спровео 
поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
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предложио кандидата за члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња 
за именовање, Скупштина града Зајечара, је сходно  наведеним прописима, одлучила 
као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘ и доставити: 
именованима, Основној школи „Владислав Петковић Дис“ у Грљану, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности и архиви Скупштине града Зајечара.

I број: 02-123/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                           Стефан Занков,с.р.
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предложио кандидата за члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња 
за именовање, Скупштина града Зајечара, је сходно  наведеним прописима, одлучила 
као у диспозитиву овог решења.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘ и доставити: 
именованима, Основној школи „Владислав Петковић Дис“ у Грљану, Одељењу за 
привреду и друштвене делатности и архиви Скупштине града Зајечара.

I број: 02-123/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
                                                                                                                       

ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                           Стефан Занков,с.р.

На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о основама 
система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019, 
27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", бр. 4/2019), Скупштина града Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године, 
донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

ЗАЈЕЧАР

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Техничке школе Зајечар, Пантелија Бабић, 
представник запослених.
        

II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Техничке школе Зајечар, члан Саша Николић, 
представник запослених.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања
прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе именује и разрешава 
скупштина јединице локалне самоуправе као и да скупштина јединице локалне самоуправе  
доноси решење о именовању органа управљања, а чланом 117. став 3. тачка 4) истог Закона  
да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека мандата, поједине 
чланове и у случају да се покрене иницијатива за разрешење члана органа управљања на 
предлог овлашћеног предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града, 
у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Скупштина града Зајечара је Решењем I број 02-184/2018 од 25.07.2018. године, 
именовала Пантелију Бабића, за члана Школског одбора Техничке школе Зајечар.

Дописом Број: 02/611-414 од 22.06.2020. године директор Техничке школе Зајечар је 
обавестио Скупштину града Зајечара о наступању законских услова за разрешење члана 
Школског одбора, обзиром да Пантелији Бабићу престаје радни однос у школи због одласка у 
пензију, и по спроведеној процедури доставио предлог за именовање новог члана.

У поступку именовања новог члана Школског одбора, Техничка школа Зајечар је 
приложила: Копију Извештаја Комисије за спровођење тајног изјашњавања, за избор члана 
Школског одбора Број: 04/611-333 од 12.06.2020. године и Копију Извештаја Полицијске управе 
у Зајечару И број: 235-1/1863/20 од 19.06.2020. године, да предложени кандидат није осуђиван 
за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. тачка 1) Закона о основама система 
образовања и васпитања.

На основу напред изложеног, а обзиром да је овлашћени предлагач спровео поступак 
у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и предложио кандидата за 
члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња за именовање, Скупштина града 
Зајечара, је сходно наведеним прописима, одлучила као у диспозитиву овог Решења.

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор, 
тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења. Тужба се предаје Управном суду у 
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Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘ и доставити: именованима, 
Техничкој школи Зајечар, Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара и архиви.

I број: 02-124/2020
У Зајечару, 31.08. 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА      
                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                         Стефан Занков,с.р.
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Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара‘‘ и доставити: именованима, 
Техничкој школи Зајечар, Одељењу за привреду и друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара и архиви.

I број: 02-124/2020
У Зајечару, 31.08. 2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА      
                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                         Стефан Занков,с.р.

На основу члана 116. став 5. и 13. и члана 117. став 3. тачка 4) Закона о 
основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 -
др. закон, 10/2019, 27/2018 - др. закон и 6/2020) и члана 40. став 1. тачка 66) Статута 
града Зајечара (“Службени лист града Зајечара“, бр. 4/2019), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ У ЗАЈЕЧАРУ

I РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора Медицинске школе у Зајечару,
Снежана Лукић Мадић, представник родитеља.
        

II ИМЕНУЈЕ СЕ у Школски одбор Медицинске школе у Зајечару, члан Јасмина 
Божанић, представник родитеља.

О б р а з л о ж е њ е

Скупштина града Зајечара, на седници од 16.03.2020. године, је именовала 
Школски одбор Медицинске школе у Зајечару.

Дописом Дел. бр. 427-01/20 од 16.07.2020. године, директор школе је 
обавестио Скупштину града Зајечара, да је Савет родитеља, на седници одржаној 
29.06.2020. године, констатовао да Снежана Лукић Мадић, представник родитеља не 
може да обавља функцију члана школског одбора Медицинске школе, из разлога 
што је родитељ ученице која је завршила школовање у тој школи, тако да је престао 
основ по коме је именована.

У поступку именовања новог члана Школског одбора школе, Медицинска
школа у Зајечару је приложила: Записник Савета родитеља школе Дел.број: 373-
03/20 од 29.06.2020. године, Извештај Комисије о избору једног представника Савета 
родитеља у Школски одбор од 29.06.2020. године и  Податак из казнене евиденције 
Полицијске управе у Зајечара И број: 235-1/2100/20 од 10.07.2020. године, да 
предложени кандидат није осуђивана за кривична дела утврђена у члану 116. став 9. 
тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања.

Чланом 116. став 5. и 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
прописано је, између осталог, да чланове органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне самоуправе као и да скупштина јединице 
локалне самоуправе доноси решење о именовању органа управљања, а чланом 
117. став 3. тачка 4) истог Закона да ће скупштина јединице локалне самоуправе 
разрешити, пре истека мандата, поједине чланове у случају да се покрене 
иницијатива за разрешење члана органа управљања на предлог овлашћеног 
предлагача, односно због престанка основа по којем је именован у орган 
управљања.

Чланом 40. став 1. тачка 66) Статута града Зајечара прописано је, да 
Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и 
овим статутом.
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На основу напред изложеног, а с обзиром да је овлашћени предлагач спровео 
поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и 
предложио кандидата за члана Школског одбора код кога не постоји законска сметња 
за именовање, Скупштина града Зајечара је, сходно наведеним прописима, 
одлучила као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни 
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења. Тужба се предаје 
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.

Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити: 
именованима, Медицинској школи у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајечара и архиви.

I бр.02-125/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.
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Решење објавити у ‘‘Службеном листу града Зајечара'' и доставити: 
именованима, Медицинској школи у Зајечару, Одељењу за привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајечара и архиви.

I бр.02-125/2020
У Зајечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
                      Стефан Занков,с.р.

На основу члана 46. став 1. тачка 8. и става 6. Закона о локалним изборима 
(„Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС и 54/2011), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној дана 31.08.2020. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА МАНДАТА ОДБОРНИКА

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата одборнику Скупштине града Зајечара, 
Војиславу Брашанцу, преминулом дана 24.07.2020. године.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења.

Решење се објављује у „Службеном листу града Зајечара“.

О б р а з л о ж е њ е

Одборник Скупштине града Зајечара Војислав Брашанац преминуо је дана 
24.07.2020. године.

Чланом 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима предвиђено је да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран ако наступи смрт 
одборника. Ставом 6. истог члана предвиђено је да ако одборнику престаје мандат 
наступањем случаја из става 1. овог члана тач. 2) до 8), скупштина јединице локалне 
самоуправе на првој наредној седници, после обавештења о наступању таквог 
случаја, утврђује да је одборнику престао мандат.

У складу са свим наведеним, на 38. седници Скупштине града Зајечара 
одржаној дана 31.08.2020. године, утврђено је да је преминулом одборнику  
Скупштине града Зајечара Војиславу Брашанцу престао мандат одборника Скупштине 
града Зајечара због смрти одборника, па је донето решење као у диспозитиву.

Решење доставити: Градској изборној комисији града Зајечара, Одељењу за 
финансије Градске управе града Зајечара и архиви.

I број: 02-95/2020
У Зјечару, 31.08.2020. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК
              Стефан Занков,с.р.
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