
На основу члана 2. став 3. тачка 5. Закона о комуналним делатностима 
(“Сл.гласник РС”, бр.8/11,104/16 и 95/18), члана 15. тачка 3. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 4/19), члана 12. став 4. Одлуке о Градском већу града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ бр. 8/19), а у вези Одлуке о субвенционисању 
градског и приградског линијског превоза путника на територији Града Зајечара („Сл. 
лист града Зајечара“, бр. 8/19),  Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 
16.09.2020. године, донело је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ  ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА 
ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ ЛИНИЈСКОМ ПРЕВОЗУ НА                                     

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Правилнику о начину остваривања права на превоз путника у градском и 
приградском линијском превозу на територији града Зајечара („Сл.лист града 
Зајечара“ бр.10/19 и 18/19), мења се члан 2. став 1., тако да гласи:

„На захтев лица са пребивалиштем на територији града Зајечара, ради 
остваривања права из чланова 1. и 1а. овог Правилника, Градска управа града 
Зајечара издаје карте које ће важити до истека времена на који је закључен Уговор о 
поверавању обаљања комуналне делатности линијског градског и приградског 
превоза путника на територији града Зајечара II бр. 344-30/2019 од 28.02.2019. 
године“.

Члан 2.

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

III број 344-57/2020

У Зајечару 16.09.2020.године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Бошко Ничић,с.р.
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На основу члана 29. став 4. 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 2. став 1. тач. 17. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), Градско веће града Зајечара је, на 
својој седници одржаној 16.09. 2020. године, донелo

З А К Љ У Ч А К 

о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, 

ради изградње улице Немањине у Зајечару

I

Покреће се поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину Града 
Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној вредности, ради 
изградње улице Немањине у Зајечару, у складу са Планом генералне регулације Града 
Зајечара бр. 3 - Центар града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 34/18) и то:

- дела кп. бр. 9143 КО Зајечар, у површини од 0.01,40 ха, тј. реалног дела парцеле у 
уделу од 140/370, у следећим мерама и границама: са североистока у дужини од 7.43 м до 
кп. бр. 9159 (улица Чупићева), са југоистока у два прелома, први прелом у дужини од 8.26 м, 
други прелом у дужини од 16.87 м до кп. бр. 9141 (улица Немањина), са југозапада у два 
прелома, први прелом у дужини од 3.83 м, други прелом у дужини од 2.91 м до кп. бр. 9141 
(улица Немањина), са северозапада у четири прелома, први прелом у дужини од 15.55 м,  
други прелом у дужини од 1.48 м, трећи прелом у дужини од 1.30 м и  четврти прелом у 
дужини од 2.55 м до преосталог дела парцеле, у приватној својини Живковић (Голуб) 
Славољуба из Зајечара, ул. Мије Станимировића бр. 10Ц, према Листу непокретности бр. 
2057 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар непокретности у Зајечару.

II

На основу овог Закључка, у складу са одредбама Закона о јавној својини и Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр.16/14), Скупштина града Зајечара ће донети Одлуку о 
прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Града, непосредном погодбом, уз
накнаду, ради изградње улице Немањине у Зајечару. Накнада за предметно земљиште 
одредиће се према процењеној тржишној вредности земљишта, утврђеној од стране 
Министарства финансија - Пореске управе у Зајечару актом број 116-464-08-00017/2020-
0000 од 12.06.2020. године, у износу од 1.247,38 дин/1м², што за површину од 0.01,40 ха 
укупно износи 174.633,20 динара. 

   III

Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

Доставити: Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове,  
Правобранилаштву града Зајечара и архиви.

III бр. 02 -170/2020
У Зајечару, 16.09.2020. године

            ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

     ПРЕДСЕДНИК
                              Бошко Ничић,с.р.
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На основу члана 29. став 4. 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 2. став 1. тач. 17. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр. 8/19), Градско веће града Зајечара је, на 
својој седници одржаној 16.09. 2020. године, донелo

З А К Љ У Ч А К 

о покретању поступка прибављања грађевинског земљишта у јавну својину 
Града Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду, 

ради изградње улице Немањине у Зајечару

I

Покреће се поступак прибављања грађевинског земљишта у јавну својину Града 
Зајечара, непосредном погодбом, уз накнаду према процењеној тржишној вредности, ради 
изградње улице Немањине у Зајечару, у складу са Планом генералне регулације Града 
Зајечара бр. 3 - Центар града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 34/18) и то:

- дела кп. бр. 9143 КО Зајечар, у површини од 0.01,40 ха, тј. реалног дела парцеле у 
уделу од 140/370, у следећим мерама и границама: са североистока у дужини од 7.43 м до 
кп. бр. 9159 (улица Чупићева), са југоистока у два прелома, први прелом у дужини од 8.26 м, 
други прелом у дужини од 16.87 м до кп. бр. 9141 (улица Немањина), са југозапада у два 
прелома, први прелом у дужини од 3.83 м, други прелом у дужини од 2.91 м до кп. бр. 9141 
(улица Немањина), са северозапада у четири прелома, први прелом у дужини од 15.55 м,  
други прелом у дужини од 1.48 м, трећи прелом у дужини од 1.30 м и  четврти прелом у 
дужини од 2.55 м до преосталог дела парцеле, у приватној својини Живковић (Голуб) 
Славољуба из Зајечара, ул. Мије Станимировића бр. 10Ц, према Листу непокретности бр. 
2057 КО Зајечар РГЗ - Службе за катастар непокретности у Зајечару.

II

На основу овог Закључка, у складу са одредбама Закона о јавној својини и Одлуке о 
надлежностима у поступку прибављања и располагања стварима у јавној својини Града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара“ бр.16/14), Скупштина града Зајечара ће донети Одлуку о 
прибављању грађевинског земљишта у јавну својину Града, непосредном погодбом, уз
накнаду, ради изградње улице Немањине у Зајечару. Накнада за предметно земљиште 
одредиће се према процењеној тржишној вредности земљишта, утврђеној од стране 
Министарства финансија - Пореске управе у Зајечару актом број 116-464-08-00017/2020-
0000 од 12.06.2020. године, у износу од 1.247,38 дин/1м², што за површину од 0.01,40 ха 
укупно износи 174.633,20 динара. 

   III

Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“.

Доставити: Одељењу за урбанизам, грађевинске и комунално-стамбене послове,  
Правобранилаштву града Зајечара и архиви.

III бр. 02 -170/2020
У Зајечару, 16.09.2020. године

            ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

     ПРЕДСЕДНИК
                              Бошко Ничић,с.р.
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