
 На основу члана 69. ст. 1. тач. 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. и тачка 
45. Статута Града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.4/19 и 67/21) Скупштина 
Града Зајечара на седници одржаној _______2022. године донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈАВНОМ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 
“ЗАЈЕЧАР” ЗАЈЕЧАР НА ЦЕНОВНИК ВАНРЕДНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА СА 

ЦЕНОМ ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА СА ТЕРИТОРИЈА СЕЛА У КОЈИМА ЈЕ 
УСТАНОВЉЕН ОРГАНИЗОВАН СИСТЕМ ИЗВОЖЕЊА СМЕЋА  

 
 

    I  
 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном комунално - стамбеном предузећу "Зајечар" 
Зајечар, на Ценовник ванредних комуналних услуга са ценом извожења смећа са 
територија села у којима је установљен организовани систем извожења смећа, који је 
Одлуком број 3095, од 28.06. 2022. године.  усвојио Надзорни одбор ЈКСП Зајечар“ 
Зајечар.  

 
II 

 
Ценовник ванредних комуналних услуга, са ценом извожења смећа са 

територија села у којима је установљен организовани систем извожења смећа, је 
саставни део овог Решења. 

 
III 
 

 Цене утврђене Ценовником из тачке I овог Решења обрачунате су без ПДВ-а, 
a примењиваће се од дана објављивања у „Службеном листу Града Зајечара“.. 

 
 

IV  
 

                     Решење објавити у "Сл. листу Града Зајечара". 
 
 

I број _______ 
У Зајечару, __________ 2022. године 
 
 
 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

                ПРЕДСЕДНИК  
                Стефан Занков 

 
 
 



 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
 Јавно комунално - стамбено предузеће "Зајечар" Зајечар, обратило се  
захтевом за давање сагласности на ценовник ванредних комуналних услуга са ценом 
извожења смећа са територија села у којима је установљен организовани систем 
извожења смећа. 
 Уз захтев приложена је Одлука Надзорног одбора Јавног комунално - 
стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар, бр. 3095 од 28.06.2022. године којом се 
утврђује ценовник ванредних комуналних услуга са ценом извожења смећа са 
територија села у којима је установљен организовани систем извожења смећа. 
  У образложењу су навели да су цене  ванредних комуналних услуга одређене 
у складу са елементима за одређивање цене комуналних услуга, у складу са 
Законом о комуналним делатностима а да су Цене извожења смећа са територија 
села у којима је установљен организовани систем извожења смећа усклађене са 
параметрима и ценама из ценовника ванредних комуналних услуга.  
 На основу члана 69. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима прописано је 
да ради обезбеђивања заштите општег интереса у јавном предузећу надлежни орган  
јединице локалне самоуправе, даје сагласност на тарифу (одлуку о ценама, тарифни 
систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други 
државни орган. 
 Сагласно члану 28. став 4. Закона о комуналним делатностима, јединица 
локалне самоуправе је објавила захтев за давање сагласности на Одлуку о промени 
цена комуналних услуга са образложењем, на огласној табли јединице локалне 
самоуправе, најмање 15 дана пре доношења Одлуке. 
 Чланом 40. тачка 10. Статута града Зајечара прописано је да Скупштина Града 
оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег 
интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене 
опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  
ради заштите општег интереса. 
          Чланом 40. тачка 45. Статута града Зајечара прописано је да Скупштина Града 
утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена 
комуналних услуга, у складу са законом 

Имајући у виду напред наведено, Градско веће града Зајечара утврдило је 
Предлог Решења о давању сагласности Јавном комунално - стамбеном предузећу 
"Зајечар" Зајечар на ценовник ванредних комуналних услуга са ценом извожења 
смећа са територија села у којима је установљен организовани систем извожења 
смећа. и предлаже Скупштини града Зајечара да исто усвоји. 

 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

                                ПРЕДСЕДНИК  
                                 Бошко Ничић 
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