
 
            На основу чл. 2. и 4. Закона о  
комуналним делатностима (“Сл. гласник 
РС”, бр. бр. 88/11), чл. 5. и 6. Закона о 
сахрањивању и гробљима  (“Сл. гласник 
СРС”, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. 
гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 
101/2005 - др. закон и 120/2012 - одлука 
УС и 84/13 – одлука УС) и чл. 39. Статута 
града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној дана 24.12.2015. године, донела 
је  
 

О Д Л У К У 
о управљању гробљима и погребним 
услугама на територији града Зајечара 

                                             
                                      
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ                                                                
. 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком ближе се уређује 
сахрањивање умрлих, уређивање и одр-
жавање гробља, одређивање и стављање 
ван употребе гробља, као и други услови 
везани за обављање комуналне делат-
ности управљања гробљима и погребним 
услугама на територији града Зајечара.          
         Уређивање и одржавање гробља и 
сахрањивање је комунална делатност од 
општег интереса.                                    

Члан 2. 
       

 Под сахрањивањем у смислу ове 
Одлуке сматра се покопавање посмртних 
остатака умрлог на гробљу које је у 
редовној употреби и друге радње које се у 
том циљу предузимају. 
 

Члан 3. 
 
 Гробље је земљиште које је 
одговарајућим планским документом или 
одлуком Скупштине града Зајечара 
одређено за сахрањивање умрлих, као и 

сви објекти и уређаји који се налазе на 
том земљишту, а служе за сахрањивање, 
уређивање и коришћење гробља. 
 Гробље се одређује и ставља ван 
употребе одлуком Скупштине града, у 
складу са одговарајућим  планским 
документом. 
         Гробља у употреби, као и гробља 
стављена ван употребе (пасивна гробља) 
су комунални објекти. 
 

Члан 4. 
 
 Сахрањивање, уређивање и одр-
жавање гробаља у смислу ове Одлуке 
обавља Јавно комунално предузеће 
"Хигијена Зајечар" Зајечар (у даљем 
тексту: Предузеће).                                                               
 Одлуком Скупштине града о 
начину обављања комуналне делатности, 
поједини послови уређивања и одржа-
вања гробаља из члана 4. став 1. ове 
Одлуке могу се  поверити цркви и верским 
заједницама, у складу са законом.  
 

Члан 5. 
  
 Превоз умрлих, као посао из 
оквира ове комуналне делатности, може 
обављати и друго предузеће или 
предузетник који испуњава техничке, 
санитарно-хигијенске и друге посебне 
услове и који је регистрован за обављање 
ове делатности.   
 
   
 II УРЕЂИВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
ГРОБЉА 
 

Члан 6. 
 
          Уређивање и одржавање гробља у 
смислу ове Одлуке је опремање простора 
за сахрањивање, уређивање, опремање и 
одржавање објеката и уређаја на гробљу 
који служе за обављање погребних услуга 
(цркве на гробљу, капеле, јавне чесме и 
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сл.), уређивање и одржавање путева и 
стаза унутар гробља и простора између 
гробних места, одржавање зеленила, 
јавне расвете, чистоће и реда на гробљу, 
уклањање снега унутар гробља, као и 
обављање других послова који су у вези 
са уређивањем и одржавањем гробља и 
одржавањем гробних места и надгробних 
обележја. 
 

Члан 7. 
 
 Уређивање и одржавање гробља 
обавља се у складу са одредбама ове 
Одлуке и Програмом инвестиционог и 
текућег одржавања гробља. 
        Програм из претходног става доноси 
Предузеће, уз сагласност Градског већа  
града Зајечара. 
 Програм из става 1. овог члана 
садржи врсту, обим и динамику радова, 
као и износ средстава потребних за 
његову реализацију. 
 

Члан 8. 
  
    Пројектном документацијом гроб-
ља, у складу са планским актом, простор 
на гробљу намењен за сахрањивање 
дели се на парцеле, унутар којих се 
налазе гробна места.  
 Под гробним местом у смислу ове 
Одлуке, подразумева се гроб, уређено 
гробно место и гробница.  Парцеле и 
гробна места обележавају се бројевима.             
 Предузеће је дужно да води 
евиденцију парцела и гробних места, 
сахрањених лица са уписаним прези-
меном, именом оца и именом сахрањеног, 
датумом и местом рођења, датумом и 
местом смрти и датумом и местом 
сахране, бројем гробног места, подацима 
о лицу које је сносило трошкове сахране, 
закупцу гробног места, преносу посмртних 
остатака и друге евиденције у вези са 
обављањем ове комуналне делатности. 
 

Члан 9. 
 
 Гробнице морају бити саграђене у 
складу са одговарајућим прописима и 
техничким нормативима за изградњу ове 
врсте објеката.  

 Надгробни споменици, спомен пло-
че и слично (у даљем тексту: спомен обе-
лежја), морају одговарати уобичајеним 
естетским критеријумима и пијетету према 
умрлима. 
 Спомен обележја морају бити 
изграђена од трајног материјала: камена, 
мермера, бетона и слично. Висина спомен 
обележја може бити до 1,5 м укључивши 
висину постамента обележја, a већа од 
тога уз сагласност Предузећа. Ширина 
спомен обележја може бити до 0,80 м, а 
дубина до 0,20 м. 
 Спомен обележја на суседним 
гробним местима могу се, на захтев 
закупца, спојити уз сагласност Предузећа. 
                                                                

Члан 10. 
 

 Радови у вези са изградњом 
гробница, подизањем надгробних споме-
ника и других спомен обележја, уклањање 
надгробних споменика и других спомен 
обележја, занатски као и други радови на 
гробљу за које према важећим прописима 
о изградњи објеката није потребно 
прибављање грађевинске дозволе  могу 
се изводити уз претходну сагласност 
Предузећа, у складу са законом.  
 Радове из става 1. овог члана могу 
изводити искључиво правна лица и 
предузетници регистровани за извођење 
ове врсте радова. 
 Предузеће је дужно да без 
одлагања обавести надлежну инспекцију 
о извођењу радова из става 1. овог члана, 
у случају да се радови изводе без 
сагласности Предузећа.  
 

Члан 11. 
 

      О одржавању гробних места и 
надгробних обележја на њима, старају се 
закупци гробног места, породица и 
сродници, који могу уређивање и 
одржавање гробних места поверити 
Предузећу о трошку закупца. 
 Ако лица из става 1. овог члана не 
одржавају гробно место, Предузеће ће о 
томе опоменути закупца писаним путем. 
      Ако се и после опомене радови из 
става 1. овог члана не изврше, радове 
одржавања ће извршити Предузеће, на 
терет закупца гробног места.  
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Члан 12. 

 
 За предузимање било каквих 
радњи на споменику или другом предмету 
на гробљу или гробници који имају свој-
ство споменика културе, потребно је при-
бавити претходну сагласност надлежне 
установе заштите, у складу са законом.  
 Предузеће је дужно да без 
одлагања обавести надлежну инспекцију, 
у случају да се радови претходног става 
изводе без сагласности установе заштите. 

                                                            
Члан 13. 

 

        Радови из члана 10. став 1. ове 
Одлуке могу се обављати под условом: 
1. Да извођач радова поштује мир и 

достојанство гробља; 
2. Да се грађевински материјал (песак, 

шљунак и др.) може држати на гробљу 
само за најкраће време које је 
неопходно за извршење радова, тако 
да се тиме не омета приступ и 
кретање посетилаца гробља, а у 
случају прекида као и после завршетка 
радова, извођач је дужан да 
радилиште без одлагања доведе у 
првобитно стање; 

3. Да се за превоз материјала потребног 
за извођење занатских радова на 
гробљу користе само стазе које 
одреди Предузеће; 

4. Да се, у случају проналажења делова 
сандука, костију и сл. приликом 
извођења радова на гробном месту, 
пронађени остаци одмах покопају на 
месту налажења  и о томе обавести 
Предузеће; 

5. Да извођач, у случају налажења 
предмета од вредности приликом 
извођења радова, без одлагања, исте 
записнички преда овлашћеном лицу 
Предузећа, о чему  Предузеће 
обавештава закупца гробног места; 

6. да се чесме на гробљу после употребе 
затварају, а алат на њима не пере. 

  
Члан 14. 

 
 Радови на гробљу се могу 
изводити у време предвиђено за посете 
гробљу, у складу са одредбама члана 33. 
став 1. ове Одлуке.   

 Предузеће, у изузетним ситуација-
ма, на одређено време може забранити 
извођење радова на гробљу или 
појединим деловима гробља.  
 Извођачу радова који се не 
придржава одредаба овог члана или 
других одредаба о реду на гробљима, на 
захтев Предузећа, комунални инспектор 
може забранити рад на гробљу. 
 Против решења комуналног 
инспектора може се изјавити жалба 
Градском већу града Зајечара, у року од 
15 дана од дана доношења решења. 
Жалба не одлаже извршење решења. 
  

Члан 15. 
 
    Предузеће може да уклони све 
предмете и засаде на гробљима чије је 
постављање, односно сађење забрањено 
овом Одлуком, о трошку закупца гробног 
места. 
 

Члан 16. 
 
 На гробљу је забрањено подизање 
и постављање обележја или других 
ознака, које се не односе на лица 
сахрањена на гробљу. 
        На спомен обележју могу се 
постављати епитафи који одговарају 
достојанству гробља и пијетету умрлих. 
Поред личних података умрлог и имена 
ожалошћених, епитаф може да садржи и 
неки други пригодни натпис, цртеж или 
орнамент. 
          Забрањен је епитаф: 
− којим се оптужују или вређају жива или 

мртва лица, 
− који је у другом нескладу са пијететом, 

моралним начелима и достојанством 
гробља и 

− који је у супротности са позитивним 
прописима и месним обичајима. 

      Забрањено је постављање обележја 
на гробницама, споменицима и спомен 
обележјима који изгледом, знацима или 
натписом вређају патриотска, верска, 
национална и друга осећања грађана. 
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III САХРАЊИВАЊЕ 
 

Члан 17. 
 
      Под сахрањивањем у смислу ове 
Одлуке подразумева се укоп посмртних 
остатака умрлих лица и друге радње које 
се у том циљу предузимају.                                                                                                              

 
Члан 18. 

 
       Сахрањивање се врши у већ 
постојећа гробна места и гробнице. У 
њима је могуће сахрањивати и посмртне 
остатке сродника умрлих лица, уз писмену 
сагласност закупца гробног места. 
        Сродницима у смислу одредаба 
става 1. овог члана сматрају се: брачни 
друг умрлог лица, сродници по крви у 
правој линији закључно са четвртим 
степеном сродства и брачни другови тих 
лица.                                                               
                                                            

Члан 19. 
 
        Сахрањивање се може извршити 
након утврђивања смрти, најраније по 
истеку 24 часа од момента наступања 
смрти и прибављања потврде о смрти. 
     Сахрањивање се пријављује Преду-
зећу, најкасније 12 часова пре сахране, 
односно до 8 часова ујутру ако се ће се 
сахрањивање извршити истог дана. 
 Пријаву из претходног става 
подносе чланови породице, лице код кога 
се умрло лице налазило у тренутку смрти 
или надлежни државни и други органи и 
организације. 
 На основу пријаве, Предузеће 
утврђује време сахране и предузима 
потребне радње за обављање сахрањи-
вања. 
  

Члан 20. 
 
 Посмртни остаци умрлог лица се 
до сахране чувају у посебно за то 
одређеној просторији – мртвачници или 
капели на гробљу, а ако на гробљу нема 
ових објеката, могу се чувати и у кући 
умрлог.  
 
 

 Посмртне остатке умрлог, Предузе-
ће, друго предузеће или предузетник из 
члана 5. ове Одлуке, превози на гробље 
где ће бити сахрањени.  
 Превоз посмртних остатака умрлог 
мора се вршити у прописно израђеном и 
затвореном ковчегу.   
 Најкасније на један сат пре 
времена одређеног за сахрањивање, пос-
мртни остаци се, уколико то захтева лице 
које организује сахрањивање, смештају у 
просторију одређену за испраћај посмрт-
них остатака умрлог (капела). До сахране, 
умрло лице се налази на одру, одевено и 
смештено у ковчег.  
        Ако се умрли сахрањује у гробницу, 
посмртни остаци морају бити смештени у 
херметички затворен лимени уложак 
ковчега.  
 

Члан 21. 
 
 Предузеће,  друго предузеће или 
предузетник из члана 5. Одлуке, дужно је 
да превоз посмртних остатака умрлих на 
гробље где ће бити сахрањени, обезбеди 
сваког дана у времену од 00,00 до 24,00 
часа. 
 

Члан 22. 
 
       Предузеће је дужно да за 
сахрањивање умрлих обезбеди службу 
сваког дана (радним даном, у дане 
викенда и државним празником).    
         Сахрањивање посмртних остатака 
врши се на одређеном гробном месту, у 
два нивоа ако се ради о члановима истог 
породичног домаћинства и то: 
- прво сахрањивање на  2,20 м дубине 

од коте нивелете парцеле и 
- друго сахрањивање на 1,70 м дубине, 

односно 0,10 м изнад ковчега са 
посмртним остацима претходно 
сахрањеног лица. 

                                                             
Члан 23. 

 

          Гробно место из члана 8. став 2. ове 
Одлуке даје у закуп Предузеће. 
      Код прве сахране гроб, гробница и 
уређено гробно место дају се у закуп на 
период од 10 година. 
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Члан 24. 

 
         Гробно место код прве сахране даје 
се у закуп сродницима умрлог по следе-
ћем редоследу: брачни друг умрлог, дете 
умрлог (брачно, ванбрачно, усвојено), 
родитељи умрлог. 
         У случају да нема лица из става 1. 
овог члана, гробно место даје се у закуп 
лицу по следећем редоследу: остали 
сродници умрлог по крви у побочној 
линији до четвртог степена сродства, 
брачни другови сродника наведених у 
овом ставу. 
        Изузетно, ако нема лица из става 1. и 
2. овог члана, гробно место даје се у 
закуп лицу које обезбеди сахрањивање 
умрлог. 
       Ако има више лица истог степена 
сродства са умрлим, закупац гробног 
места је лице које они споразумно одреде. 
У супротном, корисника гробног места ће 
одредити Предузеће. 
                                                                 

Члан 25. 
 

          Међусобна права и обавезе између 
лица које закупљује гробно место (у 
даљем тексту: закупац гробног места) и 
Предузећа уређују се писаним уговором, 
који се закључује најкасније у року од 30 
дана од дана сахрањивања умрлог. 
         Уговор из става 1. овог члана 
закључује се на одређено време, 
сагласно члану 23. став 2. ове Одлуке. 
          Гробно место које је дато у закуп не 
може се стављати у правни промет. 
      

Члан 26. 
 
          После прве сахране у исто гробно 
место могу се, уз писмену сагласност 
закупца гробног места, сахранити лица из 
члана 24. став 1. и 2. ове Одлуке.  
 У случају немогућности закупца 
гробног места да изјави сагласност у 
смислу претходног става, сагласност дају 
лица по редоследу сродства из члана 24. 
ове Одлуке.                                                                                            
 

 
 
 

Члан 27. 
   
        У случају смрти закупца гробног 
места, право закупа гробног места 
припада лицу које је оглашено за његовог 
наследника. 
 

Члан 28. 
 
          Посмртни остаци сахрањених лица 
почивају у гробном месту најмање 10 
година од дана сахрањивања (у даљем 
тексту: рок обавезног почивања). 
        У гроб за који није истекао рок 
обавезног почивања, могу се сахрањивати 
само лица из члана 24. става 1. ове 
Одлуке, уз писану сагласност закупца 
гробног места. 
 На захтев закупца гробног места, 
члана породице или других лица која 
докажу постојање правног интереса, 
надлежни орган Градске управе града 
Зајечара доноси решење којим се одобра-
ва ископавање посмртних остатака сахра-
њеног, ради преноса на друго гробље. 
 Уз захтев из претходног става мора 
се приложити документација о сродству и 
постојању правног интереса из претходног 
става, доказ о обезбеђењу места за 
сахрану на другом гробљу, потврда 
Предузећа да је могуће ископавање са 
гробља где је преминуло лице сахрањено 
и извод из матичне књиге умрлих за 
сахрањеног. 
 По издавању одобрења из става 3. 
ове Одлуке и сагласности органа над-
лежног за послове санитарне инспекције, 
ископавање посмртних остатака може 
вршити искључиво овлашћено предузеће 
или предузетник, у складу са законом. 
 

Члан 29. 
 
 За закуп,  уређивање и одржавање 
објеката на гробљу, као и за коришћење 
услуга на гробљу (одржавање путева и 
стаза, простора између гробних места, 
зелених површина, јавне расвете, чистоће 
и реда и др.) код прве сахране закупац 
гробног места плаћа закупнину за 
обавезни рок почивања (период од 10 
година). 
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          По истеку обавезног рока почивања, 
закупнина се плаћа за период од једне до 
пет година унапред, најкасније у року од 
30 дана од дана истека рока за који је 
закупнина  већ за то плаћена. 
      Износ  закупнине из става 1. и 2. 
овог члана, утврђује Предузеће уз саглас-
ност  Оснивача, у складу са законом. 

 
Члан 30. 

 
       Закупац гробног места, породица, 
сродници и друга лица имају право да, по 
истеку рока обавезног почивања, продуже 
рок почивања, под условом да се гробно 
место уредно одржава и да је плаћен 
закуп, у складу са одредбама ове Одлуке, 
за протекло време почивања. 
       Не може се продужити рок 
почивања за гробна места на гробљу или 
делу гробља која су стављена ван 
употребе. 
      Предузеће има право да гробно место 
за које није продужен рок почивања 
посмртних остатака изда у закуп другом 
лицу, уз претходно прибављену саглас-
ност Комисије за ископ посмртних 
остатака (у даљем тексту: Комисија) коју 
образује Градско веће града Зајечара.  
 Комисија се састоји се председ-
ника, четири члана и исто толико 
заменика. 
 На захтев Предузећа, Комисија 
утврђује оправданост и даје сагласност за 
ископ посмртних остатака у случају из 
става 3. овог члана Одлуке.                                                         
                                                       

Члан 31. 
  
   Посмртне остатке из гробова и 
гробница којима је истекао рок обавезног 
почивања, а рок почивања није продужен, 
Предузеће преноси у посебан заједнички 
гроб или гробницу или на друго гробље, о 
чему води посебну евиденцију и трајно 
чува податке о лицима чији су посмртни 
остаци пренети. 
       Пре преноса посмртних остатака у 
смислу става 1.овог члана, Предузеће је 
дужно  да писмено опомене закупца 
гробног места да ће, уколико у року од 60 
дана од дана пријема опомене не 
продужи обавезан рок почивања у складу 

са одредбама члана 29. и 30. ове Одлуке, 
извршити пренос посмртних остатака у 
посебан заједнички гроб или гробницу, а 
надгробна обележја и друге предмете 
уклонити са гробног места.  
        У случају да писмена опомена из 
претходног  става није могла бити уручена 
из било ког разлога, Предузеће ће 
писаним путем позвати закупца гробног 
места да поступи у складу са одредбама 
става 2. овог члана указујући на после-
дице неизвршења обавезе из претходног 
става. 
 Ако се писмена опомена или позив 
из претходног става закупцу није могао 
уручити из било ког разлога, или ако се 
закупац не одазове ни после урученог 
позива, Предузеће ће га, путем обавеште-
ња у средствима јавног информисања 
позвати да поступи у складу са одредбама 
става 2. овог члана Одлуке, указујући на 
последице неизвршења обавезе из става 
2 овог члана. 
 Обавештење из претходног става 
објављује се на огласној табли Градске 
управе града Зајечара и Предузећа, а по 
правилу се користи за истовремено 
обавештавање већег броја закупаца 
гробних места који нису измирили своје 
обавезе и продужили обавезан рок 
почивања посмртних остатака, сходно 
одредбама ове Одлуке, имајући у виду 
прописе о заштити тајности података о 
личности. 
         

                                                    
IV РЕД НА ГРОБЉУ        
                                                   

Члан 32. 
 

         На гробљу се одржава ред и потпуни 
мир. 
         Предузеће је дужно да обезбеди 
одржавање реда и мира на гробљу. 
                                                           

Члан 33. 
 

          Гробље је отворено сваког дана и 
то: у периоду од 1. априла до 30. 
септембра од 06,00 до 20,00 сати, а у 
периоду од 1. октобра до 31. марта од 
06,00 до 18,00 сати. 
      Предузеће може да, из нарочито 
оправданих разлога, привремено забрани 
приступ гробљу. 



24. ДЕЦЕМБАР 2015.  SLU@BENI LIST БРОЈ 47  СТРАНА 7 

 
Члан 34. 

  
    Одлуку којом се прописује ред на 
гробљима Предузеће је дужно да истакне 
на видном месту, на улазу у гробље.                                                                                                             
                                                                                                                                                                           

Члан 35. 
          
  На гробљу је забрањено: 
 
1. улажење и задржавање ван времена 

када је гробље отворено за посетиоце;  
2. приступ деци млађој од 10 година, без 

пратње одраслог лица; 
3. прескакање ограде, гажење зелених 

површина, ломљење дрвећа, кидање 
цвећа и других засада, 

4. скрнављење гробних места; 
5. наношење штете надгробним 

обележјима, (споменицима и другим 
предметима на гробним местима); 

6. нарушавање  реда и мира на гробљу; 
7. увођење животиња, осим кућних 

љубимаца; 
8. вожење бицикла, мотоцикла и другог 

моторног возила ако то није одобрено 
посебном дозволом Предузећа; 

9. стварање нечистоће на стазама, 
путевима и зеленим површинама, 
бацање увелог цвећа и других 
предмета; 

10. продавање било какве робе без 
одобрења Предузећа, као и 
рекламирање производа и услуга, што 
подразумева каталошку продају, 
дељење и остављање на видним 
местима визит карти, флајера и 
слично; 

11. улажење у објекте на гробљу ван 
времена одређеног за сахрањивање; 

12. монтирање жардињера, клупа, 
кандила, кућишта за свеће, ограда и 
др. на патосу гроба, односно гробнице, 
уколико то није предвиђено нацртом-
скицом надгробног споменика;  

13. сађење свих дрвенастих врста 
лишћара, четинара, шибља и другог 
растиња око гробова и гробница без 
дозволе Предузећа. 

                                                            
 
 
 

V СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ДЕЛАТНОСТИ САХРАЊИВАЊА 
 
                                                            

Члан 36. 
 
      Средства за обављање комуналне 
делатности сахрањивања обезбеђују се 
из цене комуналних услуга коју плаћају 
закупци. 
    Средства за уређивање и одржавање 
гробаља обезбеђују се из средстава 
Предузећа,  закупа гробног места, као и 
других извора у складу са законом. 
 

Члан 37. 
 
        За сахрањивање и друге погребне 
услуге у вези са сахрањивањем 
(припрема покојника за сахрану, превоз 
посмртних остатака, чување посмртних 
остатака до сахрањивања, спровођење 
церемоније сахрањивања, ексхумација и 
др.), Предузеће утврђује цену услуга на 
основу елемената за образовање цена 
комуналних услуга утврђених Законом о 
комуналним делатностима, уз сагласност 
надлежног органа Оснивача, у складу са 
законом. 
             
                                                
VI ПОСТУПАЊЕ И ОВЛАШЋЕЊЕ 
ОРГАНА ГРАДА У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА У 
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ 
                                                                                              

Члан 38. 
 
       Ако дође до поремећаја или прекида 
у обављању послова на уређивању и 
одржавању гробља и сахрањивању услед 
више силе или других разлога који се нису 
могли предвидети, односно спречити, 
Предузеће је обавезно да одмах, без 
одлагања, предузме мере на отклањању 
узрока поремећаја, односно прекида, и то: 
1. радно ангажује запослене на 

отклањању узрока поремећаја, 
односно разлога због којих је дошло 
до прекида у обављању послова 
одржавања и уређивања гробља и 
сахрањивања; 
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2. хитно поправи и замени инсталације и 

уређаје којима се обезбеђује 
обављање послова,као и заштити 
комуналне објекте и уређаје од даљих 
кварова или хаварија,  

3. предузме и друге мере које утврде 
надлежни инспекцијски и други органи 
Града. 

 
Члан 39. 

 
          У случајевима из члана 39. ове 
Одлуке Предузеће је дужно да, 
истовремено са предузимањем мера 
обавести Градско веће и Градску управу 
града Зајечара о разлозима поремећаја 
или прекида, као и о предузетим мерама.  
       Када орган Града из претходног 
става прими предметно обавештење, 
дужан је да, без одлагања, предузме 
потребне мере у складу са својим 
овлашћењимаиз закона и Статута града и 
да: 
1. нареди мере за заштиту комуналних 

објеката који су угрожени, као и друге 
имовине; 

2. предложи мере за отклањање 
насталих последица и друге потребне 
мере у циљу обављања предметне 
комуналне делатности; 

3. ангажује друго предузеће или 
предузетника на обављању послова 
уређивања и одржавања гробаља и 
сахрањивања, до отклањања 
поремећаја,као и 

4. утврди разлоге и евентуалну 
одговорност за поремећај, односно 
прекид у обављању ове комуналне 
делатности, као и одговорност за 
евентуално насталу штету.                                                               

                                                             
Члан 40. 

         
 У случају прекида у обављању 
послова на уређивању и одржавању 
гробаља и сахрањивању услед штрајка 
Предузеће је обавезно да обезбеди 
минимум процеса рада, у складу са 
законом.  
 Уколико Предузеће не поступи у 
складу са одредбом из претходног става, 
Оснивач ће предузети посебне мере 
утврђене Законом о комуналним 

делатностима, ако би услед тога могла да 
наступи непосредна опасност или 
изузетно тешке последице за живот и 
здравље људи, безбедност људи и 
имовине или других неопходних услова за 
живот и рад корисникаове комуналне 
услуге.  
  
 
VII НАДЗОР 
 

Члан 41. 
 
       Послове инспекцијског надзора 
над применом ове Одлуке и других аката 
донетих на основу ове Одлуке врши 
Одељење за инспекцијске послове и 
комуналну полицију Градске управе града 
Зајечара. 
 Комунално-полицијске послове 
врши комунална полиција, која може 
издати прекршајни налог, уколико је за 
прекршај по овој Одлуци прописана 
искључиво новчана казна у фиксном 
износу. 
 
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                         

Члан 42. 
 
         Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за 
прекршај Предузеће, ако: 
1. Не донесе Програм уређивања и 

одржавања гробаља у складу са 
чланом 7. став 2. ове Одлуке; 

2. Не води евиденције у складу са 
чланом 8. став 3. ове Одлуке; 

3. Не обезбеди превоз посмртних 
остатака у складу са одредбама 
члана 20. и  21. ове Одлуке; 

4. Не обезбеди службу за сахрањивање 
умрлих сваког дана, у смислу 
одредаба члана 22. став 1. ове 
Одлуке; 

5. Не обезбеди одржавање реда и мира 
на гробљу (члан 32. став 2. Одлуке); 

6. Не обезбеди да гробље буде 
отворено за посетиоце сваког дана у 
периоду утврђеном чланом 33. став 
1. ове Одлуке; 
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7. Не истакне на видном месту Одлуку 

кои акта у смислу члана 35 став 1. 
Одлуке (члан  34. ове Одлуке); 

8. Ако не поступи у складу са 
обавезама утврђеним у одредбама из 
члана 38., члан 39. став 1. и члана 
40. став 1. ове Одлуке.  

 
 За прекршај из става 1. тач. 3. овог 
члана казниће се правно лице, новчаном 
казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 
динара.  
          За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се и одговорно лице у Предузећу. 
 и правном лицу  новчаном казном од 
5.000,00 до 75.000,00 динара.  
 За прекршај из става 1. тачка 3. 
овог члана казниће се предузетник, 
новчаном казном у износу од 10.000,00 до 
250.000,00 динара.                                                      
 

Члан 43. 
 
          Новчаном казном од 50.000,00 до 
1.000.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице, ако:  
1. не прибави сагласност надлежне 

установе заштите у смислу одредаба 
члана 12. став 1. ове Одлуке; 

2. поступи противно одредбама члана 
13. став 1.  тач. 1-6. ове Одлуке; 

3. поступи противно забранама из 
члана 16. Одлуке; 

4. не поступи у складу са одредбама 
члана 20. став 2., 3. и 5. и члана 21. 
Одлуке. 

 
          За прекршај из става 1. тачка 1. и 2. 
овог члана казниће се и одговорно лице у 
правном лицу, новчаном казном у износу 
од 5.000,00 до 75.000,00 динара . 
 За прекршај из става 1. тач. 3. овог 
члана казниће се предузетник, новчаном 
казном у износу од 10.000,00 до 
250.000,00 динара. 
 

Члан 44. 
 
      Новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које поступи противно 
одредбама члана 9. Одлуке и забранама 
из члана 16. ове Одлуке.                                                                                                                                  

Члан 45. 
 

          Новчаном казном у фиксном 
износу од 80.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице,  извођач радова, 
ако радове изводи ван времена утврђеног  
одредбом члана 14.  став 1. ове Одлуке.  
 За прекршај из става 1. овог члана,  
казниће се предузетник, новчаном казном 
у фиксном износу од 18.000,00 динара. 
          За прекршај из става 1. овог члана,  
казниће се одговорно лице у правном 
лицу,  новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара. 
                                                              

Члан 46. 
 

           Новчаном казном у фиксном износу 
од 8.000,00 динара казниће се за 
прекршај физичко лице, ако поступи 
супротно забранама из члана 35. став 1. 
ове Одлуке и то: 
1. улази и задржава се на гробљу ван 

времена када је гробље отворено за 
посетиоце 

2. прескаче ограде, гази зелене 
површине, ломи дрвеће, кида цвеће и 
друге засаде; 

3. скрнави гробна места; 
4. наноси штету надгробним обележјима 

(споменицима и другим предметима 
на гробним местима); 

5. нарушава ред и мир на гробљу;. 
6. уводи животиње на гробље, осим 

кућних љубимаца; 
7. вози бицикл, мотоцикл и друго 

моторно возило ако то није одобрено 
посебном дозволом Предузећа 

8. ствара нечистоћу на стазама, 
путевима и зеленим површинама, 
баца увело цвеће и друге предмете 

9. продаје било какву робу без одобрења 
Предузећа, као и рекламира 
производе и услуге, што подразумева 
каталошку продају, дељење и 
остављање на видним местима визит 
карти, флајера и слично; 

10. улази у објекте на гробљу ван 
времена одређеног за сахрањивање; 

11. монтира жардињере, клупе, кандила, 
кућишта за свеће, ограде и др. на 
патосу гроба, односно гробнице, 
уколико то није предвиђено нацртом - 
скицом надгробног споменика; 
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12. сади око гробова и гробница било коју 

врсту дрвенастих лишћара, четинара, 
шибља и другог растиња без дозволе 
Предузећа. 

 
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                            

Члан 47. 
 
    Ступањем на снагу ове Одлуке 
престаје да важи Одлука о сахрањивању 
и гробљима (“Сл. лист општина”, бр.12/79, 
9/87, 24/93, 13/95, 13/96, 13/99, 10/00  и 
“Сл. лист града Зајечара” бр. 3/08.-
др.одлука, 20/09, 3/10-др.одлука и 15/14)                                                   
и Одлука о сахрањивању и гробљима  у 
селима на територији града Зајечара (“Сл. 
лист општина”, бр.12/79, 9/87, 24/93, 
13/95, 13/96, 13/99, 10/00 и “Сл.лист града 
Зајечара”, бр.3/08-др.одлука, 20/09,  3/10-
др.одлука, 15/14 и 22/14).    
     

Члан 48. 
 
       Ова Одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 
              

 
I број 011-79/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА  ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
                                                                     

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 

На основу члана 361. став 1. 
Закона о енергетици (“Сл. гласник PC”, бр. 
145/14), члана 2. 4. и 6. Закона о 
комуналним делатностима (“Сл. гласник 
PC”, бр. 88/11), члана 20. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник PC, бр. 
129/07 и 83/14) и члана 39. Статута града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара”, бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној ____________ 2015. године, 
донела је 

 

ОДЛУКУ  
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком прописују се услови 
и начин обављања делатности прои-
зводња, дистрибуција и снабдевање топ-
лотном енергијом на територији града 
Зајечара. 

Овом Одлуком се такође уређује 
поступак доношења и надлежност за 
доношење Тарифног система за одређи-
вање цена топлотне енергије и 
енергетских услуга, Правилника о начину 
расподеле и обрачуна трошкова 
испоручене топлотне енергије, Правила о 
раду дистрибутивног система и Планова 
развоја система даљинског грејања. 

 
Члан 2. 

 
Овом Одлуком се нарочито 

уређују: 
- планирање и развој система 

даљинског грејања, 
- међусобни односи између 

енергетског субјекта и купца 
топлотне енергије, 

- власничка разграничења и 
надлежности за одржавање 
топлотне опреме, 

- услови и начин издавања одобрења 
за прикључење, 

- изградња прикључног вреловода, 
топловода и топлотне подстанице, 

- прикључење на вреловодну и 
топловодну мрежу, 

- почетак испоруке топлотне енергије, 
- закључење уговора о продаји 

топлотне енергије, 
- снабдевање и квалитет испоручене 

топлотне енергије, 
- мерно место, мерни уређаји и 

утврђивање количине испоручене 
топлотне енергије, 

- надлежност за доношење Тарифног 
система и одређивања цена 
топлотне енергије и услуга, 
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- рекламације на испоручену топлотну 

енергију, 
- поступање у случају неовлашћеног 

коришћења топлотне енергије, 
- обустава испоруке топлотне 

енергије, 
- обавезе Енергетског субјекта и 

купца, као и надзор. 
 
 
Значење појмова 
 

Члан 3 
 

Поред појмова из Закона о 
енергетици, у овој Одлуци и Тарифном 
систему користе се и појмови са 
следећим значењима: 
- производни извори су постројења 

која претварају примарну енергију 
горива утоплотну енергију; 

- дистрибутер је енергетски субјект 
који врши дистрибуцију и испоруку 
топлотне енергије и управља 
дистрибутивним системом топлотне 
енергије. Дистрибутер је истовре-
мено и снадбевач тарифних купаца 
топлотном енергијом; 

- дистрибутивна мрежа је врело-
водна и топловодна мрежа, која 
представља систем повезаних 
уређаја и инсталација који су 
намењени дистрибуцији топлотне 
енергије до купаца; 

- пумпне станице су постројења, која 
омогућавају проток воде кроз 
вреловодну или топловодну мрежу; 

- примарна вреловодна и топло-
водна мрежа су вреловоди и топ-
ловоди који се употребљавају за 
повезивање производних извора са 
секундарном топловодном мрежом; 

- секундарна топловодна мрежа су 
топловоди који иду од примарне 
топловодне мреже по подручју 
снабдевања до прикључних шахтова 
или одвајања за појединачног купца; 

- прикључни вреловод и топловод 
су вреловод и топловод који иде од 
прикључних шахтова или одвајања 
од вреловодне и топловодне мреже 
до топлотне подстанице, односно 
појединачног купца; 

- грејна вода у мрежи даљинског 
грејања је преносни медиј којим се 
преноси топлотна енергија; 

- топлотна подстаница је уређај 
састављен од прикључне и кућне 
подстанице и својим радом 
обезбеђује испоруку топлоте у 
унутрашње топлотне инсталације и 
уређаје купаца; 

- прикључна подстаница је уређај 
састављен од запорних, регула-
ционих, сигурносних и мерних 
елемената; 

- кућна подстаница је уређај који се 
састоји од топлотних измењивача, 
разводних система, регулационих и 
сигурносних уређаја те уређаја за 
припрему санитарне топле воде и 
опреме за расподелу топлотне енер-
гије за различите системе унутраш-
њих топлотних уређаја; 

- унутрашне топлотне инсталације и 
уређаји су уређаји који се прикључују 
на кућну подстаницу, употребљавају 
се за различите врсте грејања: ради-
јаторско, конвекторско и подно греја-
ње, грејање топлим ваздухом и про-
ветравање, климатизацију простора, 
припрему санитарне топле воде и 
др.; 

- предајно место је по правилу мерно 
место где један енергетски субјект 
предаје топлотну енергију другом 
енергетском субјекту, односно купцу; 

- мерно место у топлотној подста-
ници је место где је постављен мерач 
топлотне енергије, односно место где 
је постављен водомер; 

- обрачунско место је шифра објекта 
или етажне јединице купца, за које 
снадбевач испоставља рачун; 

- мерни уређај је топлотно бројило, 
које непосредно мери испоручену 
топлотну енергију која је основ за 
обрачунавање испоручене топлотне 
енергије купцу; 

- "деловник трошкова" је документ 
којим се дефинише расподела трош-
кова топлотне енергије која је 
испоручена преко заједничког мерача 
утрошка топлотне енергије. Деловни-
ком трошкова се одређују удели 
тарифних купаца у трошковима 
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испоручене топлотне енергије, а збир 
свих удела мора бити 100%; 

- инсталисана снага је називна снага 
унутрашњих топлотних инсталација и 
уређаја, а одређена је пројектом за 
градњу односно пројектом изведених 
радова; 

- техничка правила о прикључењу на 
вреловодну и топловодну мрежу су 
правила која одређују техничке 
услове за пројектовање, изградњу и 
прикључење топлотних инсталација и 
опреме на вреловодну и топловодну 
мрежу, а дефинисана су у Правилима 
о раду дистрибутивног система; 

- измена купчеве топлотне опреме је 
било која измена на тој опреми која 
мења инсталисану снагу или изазива 
употребне промене начина рада 
топлотне опреме; 

- одобрење за прикључење је писани 
документ који издаје дистрибутер, а 
који се односи на услове за израду 
пројектне документације, изградњу и 
прикључење топлотних инсталација и 
опреме; 

- тарифни купац топлотне енергије је 
правно или физичко лице чији је 
објекат прикључен на топловодну 
мрежу и који на основу закљученог 
уговора купује енергију за сопствене 
потребе по прописаном Тарифном 
систему; 

- квалификовани купац је купац који 
на годишњем нивоу купује више од 
5.000 GJ (гига џула) топлотне 
енергије и на њега се не примењује 
Тарифни систем.  

- Статус квалификованог купца 
стиче се на основу акта о 
испуњености услова који доноси 
надлежно Одељење Градске управе 
у складу са условима и на начин 
прописан законом и подзаконским 
актима. Промена утврђеног статуса 
не може се вршити пре истека рока 
од 12 месеци од дана последње 
промене статуса. 

 
 

II ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ СИСТЕМА 
ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА 

 
Члан 4. 

 
Скупштина града Зајечара доноси 

План развоја енергетике за територију 
града Зајечара, којим се утврђују потребе 
за енергијом, као и услови и начин 
обезбеђивања неопходних енергетских 
капацитета, а у складу са Стратегијом 
развоја енергетике Републике Србије и 
Програмом остваривања Стратегије, на 
период од пет година. 

Енергетски субјект који снабдева 
купце топлотном енергијом на подручју 
града Зајечара дужан је да надлежном 
Одељењу Градске управе града Зајечара 
достави све податке неопходне за израду 
Плана развоја енергетике из претходног 
става. 

 
Члан 5. 

 
Енергетски субјект снабдева купце 

топлотном енергијом дужан је да 
планира и спроводи свој план развоја, 
који је усклађен са Планом развоја 
енергетике из члана  4. ове Одлуке. 
 
 
III СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕР-
ГИЈОМ 

 
Члан 6. 

 
Делатност производње и 

дистрибуције топлотне енергије за 
потребе грејања крајњих корисника, као 
делатност од општег интереса, односно 
снабдевање топлотном енергијом која се 
користи за грејање стамбеног и 
пословног простора, у смислу ове Одлуке 
обавља Јавно комунално стамбено 
предузеће "Зајечар" Зајечар, које је Град 
Зајечар основао за обављање наведене 
комуналне делатности (у даљем тексту: 
Енергетски субјект). 

Енергетски субјект из претходног 
става обавља делатност снабдевања 
топлотном енергијом крајњих купаца, 
производи или купује топлотну енергију 
за потребе тарифних купаца, врши 
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дистрибуцију и испоруку топлотне 
енергије купцима, управља дистрибутив-
ним системом и снабдева топлотном 
енергијом купце на територији града 
Зајечара 

Енергетски субјект је дужан да 
делатности из става 1. овог члана 
обавља у складу са законом, овом 
Одлуком, актима донетим на основу ове 
Одлуке и Одлуком о оснивању Јавног 
комуналног стамбеног предузећа “Заје-
чар" Зајечар (“Сл. лист града Зајечара", 
бр. 29/13 и 39/13). 

Енергетски субјект, као снабдевач 
тарифних купаца топлотном енергијом, 
обезбеђује топлотну енергију из 
сопствених извора или закључује у писа-
ној форми годишње уговоре о куповини 
топлотне енергије од других произво-
ђача, у складу са билансним потребама 
тарифних купаца. 

 
Члан 7. 

 
Енергетски субјект може отпочети 

са обављањем делатности из претходног  
члана ове Одлуке по прибављању 
лиценце, која се издаје у складу са 
одредбама Закона о енергетици. 

 
 

Опрема енергетског субјекта 
 

Члан 8. 
 
Топлотну опрему Енергетског 

субјекта коју користи за обављање 
основне делатности чине: 
− производни извори у саставу 

Енергетског субјекта који врши 
снабдевање 
купаца, 

− мерни уређаји за преузету топлотну 
енергију из производних извора који 
су у саставу енергетског субјекта, 

− примарна вреловодна и топловодна 
мрежа, 

− секундарна топловодна мрежа, 
− мерни уређаји за испоручену 

топлотну енергију купцима, у 
топлотним подстаницама. 

 
 

Енергетски субјект и купац, 
односно власник, односно инвеститор, 
уговором међусобно регулишу међусобне 
односе, као и услове и начин преноса 
права и управљања и одржавања 
прикључног вреловода, топловода и 
топлотне подстанице на Енергетски 
субјект.  
 
Купац топлотне енергије 
 

Члан 9. 
 

Купац топлотне енергије је правно 
или физичко лице којем Енергетски 
субјект на основу писаног уговора 
испоручује топлотну енегију. Купац 
такође може бити и заједница правних 
или физичких лица, који су прикључени 
на заједничко место за преузимања 
топлотне енергије. 

 
Топлотна опрема купца 
 

Члан 10. 
 

Топлотна опрема купца је: 
− прикључни вреловод и топловод, 
− топлотна подстаница, која се састоји 

од прикључне и кућне подстанице, 
− унутрашње топлотне инсталације и 

уређаји, 
− индивидуални (унутрашњи) регулато-

ри и мерачи топлоте (делитељи) у 
сваком стану понаособ. 

 
Купац склапа са Енергетским 

субјектом писани уговор којим се на 
Енергетски субјект преноси право и 
обавеза управљања и одржавања 
топлотне опреме купца и регулишу 
међусобни својинско правни односи на 
овој опреми. 
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IV ОДРЖАВАЊЕ ТОПЛОТНЕ ОПРЕМЕ 
 
Производни капацитети и 
дистрибутивни систем 

 
Члан 11 

 
Енергетски субјект је дужан да 

своје капацитете одржава у исправном 
стању, да обезбеди њихову сталну по-
гонску и функционалну способност и 
безбедно коришћење у складу са 
техничким и другим прописима и стан-
дардима, њихову безбедност и услове 
заштите животне средине уређене 
законом и другим прописима. 

 
Члан 12. 

 
Енергетски субјект, као дистрибу-

тер топлотне енергије, одговоран је за 
одржавање, функционисање и развој 
дистрибутивног система. 
 
Прикључни вреловод, топловод и 
топлотна подстаница 
 

Члан 13. 
 

Енергетски субјект управља 
приклзучним вреловодом, топловодом и 
топлотном подстаницом, као саставним 
деловима јединственог система 
даљинског грејања, у складу са законом 
и овом Одлуком.  

Уградњу, проверавање исправно-
сти рада и одржавање уређаја за 
мерење испоручене количине топлотне 
енергије у топлотној подстаници, врши 
Енергетски субјект. 

За одржавање прикључног врело-
вода, топловода и топлотне подстанице, 
изузимајући мерне уређаје, одговоран је 
инвеститор, односно власник, уколико 
уговорно није пренео обавезу одржава-
ња на Енергетски субјект. 

Власник објекта је дужан да 
омогући приступ енергетским објектима 
ради извођења радова из става 2. овог 
члана. 

 

Унутрашња топлотна опрема купца 
 

Члан 14. 
 

Купац је одговоран за одржавање 
своје унутрашње топлотне инсталације и 
опреме у технички и функционално 
исправном стању. 

Купац може по сопственој вољи 
са Енергетским субјектом или са другим 
лицем склопити посебан уговор о 
одржавању своје унутрашње топлотне 
опреме. 

 
 

V ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ 
СИСТЕМА 
 

Члан 15. 
 

Енергетски субјект, као оператор 
дистрибутивног система, доноси Прави-
ла о раду дистрибутивног система (у 
даљем тексту: Правила рада), на која 
сагласност даје Скупштина града 
Зајечара. 

Правилима рада утврђују се 
нарочито: технички услови за прикљу-
чење корисника на систем, технички 
услови за повезивање са произвођачем 
топлотне енергије, технички и други 
услови за безбедан рад дистрибутивног 
система и за обезбеђивање поузданог и 
континуираног снадбевања купаца 
топлотном енергијом, поступци у кризним 
ситуацијама, функционални захтеви и 
класа тачности мерних уређаја, као и 
начии мерења испоручене топлотне 
енергије. 

Правила из става 1. овог члана 
објављују се у „Службеном листу града 
Зајечара”. 

 
 

VI ОДОБРЕЊЕ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ 
 

Члан 16. 
 

Инвеститор, односно купац, који 
планира изградњу и прикључење новог 
објекта - топлотних уређаја на врело-
водну и топловодну мрежу, односно жели 
да изврши измене на већ прикљученој 
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топлотној опреми, а које за последицу 
могу имати измену прикључне снаге или 
промену начина рада, дужан је да од 
Енергетског субјекта прибави одобрење 
за прикључење (у даљем тексту: 
одобрење), ако Законом није другачије 
регулисано. 

 
Члан 17. 

 
Захтев за издавање одобрења 

подноси се на обрасцу сачињеном од 
Енергетског субјекта и садржи податке о: 
1. власнику објекта (фирма и седиште, 

односно име, презиме и адреса), 
2. објекту за који се тражи одобрење 

(врста, намена објекта, локација и 
др.), 

3. очекиваном временском периоду за 
који треба да се изврши прикључење, 

4. предвиђеној инсталисаној снази, као 
и о номиналном радном притиску, 
температути и протоку (капацитету) 
који је потребно обезбедити на 
прикључку објекта (ако су у питању 
специфични захтеви), 

5. намени потрошње топлотне енергије, 
6. техничким карактеристикама објекта 

купца, са посебним нагласком на 
специфичне врсте трошила, ако се 
таква планирају, 

7. могућностима супституције топлотне 
енергије другом врстом горива и 
времену потребном за прелазак на 
супститут и обрнуто. 

 
Члан 18. 

 
Енергетски субјект од инвеститора 

може да захтева да, поред попуњеног 
захтева за одобрење из претходног 
члана, достави и неке од следећих 
докумената: 
− ситуацију објекта са уцртаним 

предвиђеним прикључним врелово-
дом и топловодом и локацијом 
топлотне подстанице, 

− процену прикључне снаге објекта, 
− локацијске услове са локацијском 

документацијом или потврду, да 
локацијски услови нису потребни, 

− пројекат за добијање грађевинске 
дозволе или пројекат за извођење  

унутрашње топлотне опреме (радија-
торско грејање, грејање топлим 
ваздухом, климатизација, водоводне 
инсталације-припрема потрошне 
топле воде и слично), топлотне 
подстанице (пројекти машинских и 
електро инсталација) и прикључног 
вреловода и топловода, односно 
измене наведених пројеката, 

− записник о техничкој и функциоиалној 
исправности топлотне подстанице 
(пробни рад) који је потписан од 
стране инвеститора или купаца и 
енергетског субјекта, 

− изјаву извођача радова о техничкој и 
функционалној исправности унутраш-
њих топлотних инсталација и опреме, 

− пројекте изведених радова или изјаву 
да није било одступања од 
приложених пројеката за извођење, 

− атесте и гаранцијске листове за сву 
опрему, која је уграђена у топлотној 
подстаници, 

− геодетски снимак прикључног 
вреловода и топловода за катастар 
подземних инсталација, 

− доказ о власништву на објекту или 
делу објекта , 

− сагласност власника објекта или дела 
објекта за прикључење. 

 
Члан 19. 

 
Енергетски субјект је дужан да 

инвеститору изда одобрење ако његов 
објекат испуњава техничке услове за 
прикључење на вреловодну и топловод-
ну мрежу и ако то дозвољавају 
могућности опреме (постројења) 
Енергетског субјекта, у року од 30 
дана од пријема захтева. 

Ако Енергетски субјект одбије 
издавање одобрења, мора навести 
разлоге одбијања. 

 
Члан 20. 

 
Одобрењем из претходног члана 

се дефинишу услови пројектовања и 
изградње инвеститорове топлотне 
опреме који морају бити у складу са 
техничким условима за прикључење на 
вреловодну и топловодну мрежу, као и: 
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место и начин прикључе-ња, услови и 
начин изградње прикључног вреловода и 
топловода, топлотне подстанице и 
унутрашњих инсталација и опреме, као и 
место и начин мерења преузете 
топлотне енергије, рок прикључења и 
трошкови прикључења. 

Против решења из става 2 овог 
члана може се поднети жалба Градском 
већу Града Зајечара. Одлука Градског 
већа по жалби је коначна и против ње се 
може покренути управни спор. 
 
 
VII ИЗГРАДЊА ПРИКЉУЧНОГ 
ВРЕЛОВОДА, ТОПЛОВОДА И 
ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ 
 

Члан 21. 
 

Инвеститорову опрему може 
градити само стручно оспособљени 
извођач са одговарајућом лиценцом. 
Опрема се може монтирати, распоре-
ђивати и мењати у складу са Законом, 
одредбама ове Одлуке и уз сагласност 
Енергетског субјекта. 

 
Члан 22. 

 
Врсту, број и склоп прикључног 

вреловода и топловода и место 
прикључења на мрежу одређује 
Енергетски субјект. 

 
Члан 23. 

 
Инвеститор је дужан да пријави 

Енергетском субјекту почетак изградње 
прикључног вреловода, топловода и 
топлотне подстанице, најкасније 14 дана 
пре почетка радова. 

У циљу праћења примене 
техничких услова из одобрења за 
прикључење, Енергетски субјект врши 
превентивни стручни надзор у току 
изградње прикључног вреловода, 
топловода и топлотне подстанице, без 
посебне надокнаде. 

Члан 24. 
 

Уколико капацитет опреме то 
дозвољава, Енергетски субјект може на 
инвеститоров прикључни вреловод, 
топловод и топлотну подстаницу 
прикључити и другог купца, без његове 
посебне сагласности. У овом случају, 
међусобни односи Енергетског субјекта и 
инвеститора ће бити регулисани 
посебним уговором. 

 
Члан 25. 

 
Уколико би то било потребно ради 
извођења приклзучка за потребе 
инвеститора или суседног објекта, 
инвеститор је дужан да Енергетском 
субјекту омогући извођење радова на 
својој парцели, уз услов правичне 
надокнаде и враћања земљишта у 
првобитно стање по завршетку радова. 
 
 
VIII ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВРЕЛОВОДНУ И 
ТОПЛОВОДНУ МРЕЖУ 
 

Члан 26. 
 

Потврду да топлотна опрема 
инвеститора испуњава техничке услове 
издаје Енергетски субјект на основу 
инвеститоровог захтева. Захтев за 
издавање потврде садржи: 
− пројект изведених радова или изјаву 

да није било одступања од извођачког 
пројекта, 

− потврду о упису прикњучног 
вреловода и топловода у катастар 
подземних инсталација. 

 
Члан 27. 

 
Енергетски субјект је дужан да 

прикључи објекат купца на вреловодну и 
топловодну мрежу у року од 15 дана од 
дана закључивања Уговора о продаји 
топлотне енергије, под условом да је 
купац испунио обавезе утврђене 
одобрењем за прикључење, као и да 
објекат купца испуњава све техиичке и 
друге прописане услове за прикључење. 
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Топлотну опрему Енергетски 

субјекат, по захтеву инвеститора, може 
прикључити на вреловодну и топловодну 
мрежу само у присуству инвеститора. 
Исто важи и за све радове на изменама 
на инвеститоровој топлотној опреми, које 
могу изазвати промену начина рада или 
промену прикључне снаге. 

 
 

X ПОЧЕТАК ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 

 
Члан 28. 

 
По завршетку изградње топлотних 

инсталација морају бити изведена сва 
потребна пробна испитивања и сачињеие 
изјаве и записници о пробним 
испитивањима. 

Ако инвеститор не уважи 
примедбе Енергетског субјекта у вези са 
недостацима и одступањима од важећих 
лрописаних техничких услова, а које су 
констатоване приликом пробног рада, 
Енергетски субјект може обуставити 
испоруку топлотне енергије све док 
инвеститор не поступи по наведеним 
примедбама. 

 
Члан 29. 

 
Када се из разлога који нису 

везаии за опрему Енергетског субјекта 
или инвеститора не може добити 
употребна дозвола, на основу 
инвеститоровог захтева може се 
дозволити пробни рад инвеститорове 
топлотне опреме. Ово је могуће само 
ако се тиме не проузрокује штета. 

У случају потребе за прикључење 
привремених објеката, градилишта, као и 
објеката за које је одобрен пробни рад у 
складу са посебним законом, може се 
издати одобрење за привремено 
прикључење објекта. 

Услови, начин и поступак 
издавања одобрења за привремено 
прикључење и испоруку топлотне 
енергије су исти као и у редовном 
поступку издавања одобрења у 
складу са одредбама ове Одлуке. 

 

Члан 30. 
 

Енергетски субјект почиње са 
испоруком топлотне енергије пошто су 
испуњени сви услови из издатих 
одобрења и уговора. Ако је објекат нов, 
потребно је за рад приложити употребну 
дозволу за објекат, а ако је у питању 
постојећи објекат, употребну дозволу за 
топлотну опрему. 

Енергетски субјект и инвеститор 
записнички утврђују почетак рада или 
потребе за изменом инвеститорове топ-
лотне опреме, а записнику се прилаже 
писана изјава извођача инвеститорове 
топлотне опреме да је иста урађена по 
пројектној документацији. 

 
Члан 31. 

 
Енергетски субјект са прикључе-

њем инвеститорове опреме на своју 
вреловодну и топловодну мрежу не 
преузима одговорност за правилан и 
безбедан рад инвеститорове опреме и не 
поправља исту у случају квара, осим ако 
је између њих закључен уговор о 
одржавању. 

 
 

X ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПРОДАЈИ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 33. 
 

Уговор о продаји топлотне 
енергије између Енергетског субјекта и 
купца закључује се у писаној форми. 

Уколико Уговор о продаји топлотне 
енергије није закључен у писаној форми, 
сматра се да је уговорни однос између 
Енергетског субјекта и купца настао 
даном почетка испоруке топлотне 
енергије. У овом случају, Енергетски 
субјект и стварни корисник топлотне 
енергије одговорни су за настале обавезе 
снадбевања топлотном енергијом, у 
складу са одредбама ове Одлуке. 

Енергетски субјект није дужан са 
испоручује топлотну енергију купцу, 
уколико купац одбије закључење писаног 
Уговора о продаји топлотне енергије. 
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Члан 34. 

 
Уговор о продаји топлотне 

енергије, поред елемената утврђених 
законом који уређује облигационе 
односе, садржи следеће елементе: 
− податке о купцу, 
− адресу предајног места, 
− инсталисану снагу, 
− увршћеност у Тарифни систем за 

преузимање топлотне енергије, 
− деловник трошкова испоручене 

топлотне енергије, ако је заједничко 
предајно место, 

− отказни рок, 
− друге специфичности уговорних 

односа, које нису дефинисане 
одредбама ове Одлуке или Тарифног 
система, у складу са законом. 

 
Члан 35. 

 
Уговор о снабдевању топлотном 

енергијом се закључује на неодређено 
време, осим ако се Енергетски субјект и 
купац не договоре другачије. 

Купац може писмено отказати 
Уговор о снабдевању топлотном 
енергијом, према условима и начину 
искључења који прописује Енергетски 
субјекат, у складу са одредбама ове 
Одлуке. Отказни рок износи најмање 60 
дана пре почетка грејне сезоне. 
Енергетски субјект уважава раскид 
Уговора, са првим следећим обрачунским 
периодом. 

Искључење врши искључиво 
Енергетски субјект и то констатује 
записником који се сачињава у два 
примерка од којих је један за купца, а 
други за Енергетског субјекта, по 
испуњавању услова за искључење, a то 
су: 
- писани захтев од стране купца, 
- 2 потписан записник о условима и 

начину искључења, 
- код објеката колективног становања - 

одлука скупштине или савета зграде, 
односно писана сагласност више од 
50% власника станова, 

- доказ о измирењу свих обавеза према 
Енергетском субјекту. 

 

Трошкове искључења сноси сам 
купац, а они садрже вредност материјала 
и радова за искључење. 

Након искључења, купац је 
обавезан да на основу топлотних 
добитака од суседних просторија и 
вертикала надокнађује трошкове услуге 
грејања у висини од највише 30% грејне 
површине, што утврђује комисија 
Енергетског субјекта у присуству купца, 
на следећи начин: 

 
− за просторије које се налазе изнад 

просторија које се греју, корекциони 
фактор је 15% од грејне површине; 

− за просторије које се по хоризонтали 
наслањају на просторије које се греју, 
корекциони гактор је 5% од грејне 
површине; 

− за просторије које се налазе испод 
просторија које се греју (не односи се 
на подрум), корекциони фактор је 5% 
од грејне површине; 

− за вертикале и развод, корекциони 
фактор је 5% од грејне површине. 

Уколико се купац топлотне 
енергије који је искључен због техничких 
или других неправилности поново одлучи 
за снабдевање топлотном енергијом на 
истом предајном месту, пре поновног 
укључења мора отклонити све недостатке 
због којих је искључен и изравнати 
фиксне трошкове снабдевања које би 
плаћао да му је топлотна енергија 
испоручивана. 
 

Члан 36. 
 

Купци са заједничким предајним 
местом морају Енергетском субјекту пре 
закључења Уговора о продаји топлотне 
енергије приложити споразумно сачињен 
деловник трошкова, који је саставни део 
Уговора. 

У деловнику трошкова се одређује 
удео трошкова снабдевања топлотном 
енергијом сваког појединачног купца, тако 
да збир свих делова мора бити 100 
процената. Топлотна енергија утрошена 
за загревање заједничких просторија се 
обрачунава свим купцима, у складу са 
деловником трошкова. 
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Деловник трошкова се може 

прихватити само уз писану сагласност 
купца, а у објектима колективног 
становања уз одговарајућу одлуку 
скупштине или савета зграде, односно уз 
писану сагласност више од 50% власника 
станова и примењује се са првим 
следећим обрачунским периодом. 

Деловник трошкова мора бити 
израђен и достављен у складу са 
Правилником о начину расподеле и 
обрачуна трошкова испоручене топлотне 
енергије који доноси Градско веће града 
Зајечара, на предлог Енергетског 
субјекта. 

Ако купци Енергетском субјекту не 
приложе деловник трошкова из претход-
ног става, Енергетски субјект обрачунава 
појединачне купчеве трошкове снабде-
вања топлотном енергијом по подацима 
деловника који му стоје на располагању, а 
ако тих података нема, онда се трошкови 
снабдевања деле на једнаке делове. 

 
Члан 37. 

 
Купац је дужан да о свим 

променама из Уговора о продаји топлотне 
енергије, које утичу на односе између 
Енергетског субјекта и купца, писмено 
обавести Енергетског субјекта у року од 
15 дана од дана настанка промене. 

Обавештење важи од првог 
следећег обрачунског периода. 

 
Обавештење садржи: 

− име, презиме, ЈМБГ и адресу 
дотадашњег купца, 

− име, презиме и адресу новог купца, 
− приложен доказ о преносу власничког 

права, 
− број и адресу обрачунског места, 
− потписану изјаву новог купца на 

обрасцу Енергетског субјекта, да 
ступа у већ склопљене уговорне 
односе о продаји топлотне енергије. 

 

До пријема обавештења, за све 
обавезе из Уговора о продаји топлотне 
енергије, одговоран је дотадашњи купац, 
који је дужан да измири све обавезе како 
би нови купац био уведен у евиденцију 
Енергетског субјекта. 

XI СНАБДЕВАЊЕ И КВАЛИТЕТ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 38. 
 

Енергетски субјект испоручује 
купцу топлотну енергију и обезбеђује му 
на предајном месту потребну количину 
топлотне енергије неопходне за 
постизање прописане температуре која је 
одређена пројектом, односно уговорена 
Уговором о продаји топлотне енергије. 

 
Члан 39. 

 
Енергетски субјект је дужан да 

купцу испоручује топлотну енергију за 
грејање простора у току грејне сезоне, 
ако међусобним уговором није другачије 
одређено. 

 
Члан 40. 

 
Грејна сезона почиње 15. октобра, 

а завршава се 15. априла. 
Изузетно у периоду од 1. до 14. 

октобра и од 16. априла до 3. маја 
објекти ће се грејати у дане када 
Републички хидрометеоролошки завод 
прогнозира средњу дневну температуру 
нижу од 12° Целзијуса узастопно 3 дана. 

 
Члан 41. 

 
У току грејне сезоне грејни дан 

траје по правилу од 6,00 до 22,00 часа, a 
суботом, недељом и празником од 7,00 
до 22,00 часа и у том периоду одржавају 
се прописане температуре грејаног 
простора. 

Прописана температура у греја-
ном простору корисника је одређена 
пројектом и при спољњој температури од 
-15° С до + 12° С по правилу је 20° С са 
дозвољеним одступањем од + - 2° С, 
уколико законом или међусобним 
уговором није другачије одређено. 

При ниским спољним темпера-
турама, као и у случајевима посебних 
техничких решења, у циљу техничке 
заштите система и  безбеђивања 
прописаних температура, Енергетски 
субјект може продужити грејни дан или 
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вршити непрекидну испоруку топлотне 
енергије, а да при томе рационално 
газдује енергијом. 

У времену између 31. децембра и 
1. јануара, између 6. и 7. јануара и између 
1. и 14. јануара испорука топлотне 
енергије се не прекида, сем у случају 
изузетно повољне спољне температуре. 
 

Члан 42. 
 

У случају поремећаја, односно 
прекида у испоруци топлотне енергије 
купцима услед више силе, или других 
разлога који се нису могли предвидети, 
односно спречити, енергетски субјект је 
обавезан да без одлагања предузме 
мере на отклањању узрока и последица 
поремећаја, односно прекида у испоруци 
и то да: 
1. радно ангажује запослене на 

отклањању узрока и последица 
поремећаја, односно разлога због 
којих је дошло до прекида у испоруци 
топлотне енергије, као и да по 
потреби ангажује трећа лица у 
обезбеђењу услова за континуирану 
испоруку топлотне енергије, 

2. хитио поправи и замени инсталације 
и уређаје којима се обезбеђује 
испорука топлотне енергије купцима, 
као и заштити делове 
топлификационог система од даљих 
хаварија, 

3. предвиди редукован режим рада (са 
смањеном температуром грејања у 
свим објектима) у зависности од 
нивоа поремећаја или врши 
селективно 
искључивање, у складу са мерама и 
налозима надлежног органа Града, 

4. предузима и друге мере које утврде 
надлежни органи Града. 

5. У случајевима из става 1. овог члана 
енергетски субјект је дужан да преко 
средстава јавног информисања без 
одлагања обавести купце о 
разлозима прекида или поремећаја у 
испоруци топлотне енергије, о 
времену трајања прекида или 
поремећаја у испоруци, као и да 
купцима пружи потребна посебна 
упутства 

Енергетски субјект је дужан да, 
истовремено са предузимањем мера из 
става 1 овог члана обавести Градско 
веће и Градску управу града Зајечара о 
разлозима поремећаја или прекида у 
испоруци топлотне енергије, као и о 
предузетим мерама. 

 

Члан 43. 
 

У периоду од 1. до 10. октобра 
Енергетски субјект је дужан да изврши 
пробу функционисања свих топлотних 
извора и нових и ремонтованих 
постројења дистрибутивног система. 

О распореду вршења проба 
благовремено ће обавестити кориснике, 
извођаче радова и друга заинтересована 
лица преко средстава јавног информи-
сања. 

 

Члан 44. 
 

Уколико се у складу са дугорочним 
развојем снабдевања града Зајечара 
топлотном енергијом услови снабдевања 
толико промене да су потребне измене, 
преправке или замене на топлотној 
опреми Енергетског субјекта и купца, све 
трошкове који настану у овом случају 
сносе Енергетски субјект и купац, сваки 
за своју топлотну опрему. 

Ако купац не преузме трошкове 
преправке своје топлотне опреме из 
претходног става или ако преправка није 
извршена правовремено и није 
временски усклађена са радовима на 
топлотној опреми Енергетског субјекта, 
Енергетски субјект није дужан да 
испоручује топлотну енергију купцу, све 
док се не испуне сви услови за 
поуздан и правилан рад његове опреме у 
новим условима. 

 
 

XII MEPHO МЕСТО, МЕРНИ УРЕЂАЈИ И 
УТВРЂИВАЊЕ ИСПОРУЧЕНЕ 
КОЛИЧИНЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 45. 
 

Прво постављање мерног уређаја 
на мерно место у прикључној подстаници 
врши Енергетски субјект о свом трошку. 
Тип, величину и начин постављања 
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мерног уређаја одређује Енергетски 
субјект, у складу са техничким условима 
мреже. 

Мерни уређај мора имати важећи 
атест и сертификат о баждарењу, у 
складу са важећим прописима. 

 
Члан 46. 

 
Све радове у вези са поправком и 

заменом неисправних мерних уређаја 
обавлза Енергетски субјект или од њега 
овлашћено лице, а о трошку Енергетског 
субјекта. 

 
Члан 47. 

 
Уколико је код купца, због 

промене прикључне снаге, потребно 
заменити мерни уређај, трошкове 
набавке и замене мерног уређаја сноси 
купац. 

 
Члан 48. 

 
Испоручена количина топлотне 

енергије се мери непосредно, посредно 
или се одређује упоређењем са 
обрачуном за упоредни обрачунски 
период, ако је мерни уређај неисправан. 

Под упоредним обрачунским 
периодом из претходног става се подра-
зумева количина испоручене топлотне 
енергије измерена на мерном уређају у 
време кад је исти био исправан, при истој 
спољној температури. 

 
Члан 49. 

 
Количина топлотне енергије, 

мерена мерним уређајем, утврђује се 
непосредно на основу очитавања мерног 
уређаја постављеног на мерном месту у 
топлотној подстаници, без обзира на то 
да ли су постављени уређаји који се 
користе за интерну расподелу трошкова 
потрошене топлотне енергије. 

 
Члан 50. 

 
Испоручена количина топлотне 

енергије, која је зависна од спољне 
температуре, за обрачунски период у 

коме је топлотно бројило било неисправ-
но, одређује се следећом формулом: 

 

Q = Qx x К х Y 
 

Где су: 
Q - испоручена количина топлотне 
енергије (MWx, ГЈ), 
Qx -  прикључна снага топлотних уређаја 
за загревање и климатизацију Простора 
(W,MW), 
K - број радних сати купчевих топлотних 
уређаја с прикључном снагом у 
обрачунском периоду, 
Y - фактор преузимања топлоте за 
упоредни обрачунски период 
 

 ту - тс ср 
К = 24 х 3 х    --------------  

туп -тс мин,  
 

са значењем: 
 

3  - број грејних дана 
ту - средња пројектована или прописана 
температура простора 
туп - пројектована унутрашња 
температура 
тс ср - средња спољна температура у 
обрачунском периоду 
тс мин. -18 С, пројектована минимална 
спољна температура. 

 
Члан 51. 

 
Податке са мерних уређаја очитава 

Енергетски субјект, осим ако се Уговором 
не регулише другачије. 

 
Члан 52. 

 
Купац мора Енергетском субјекту 

омогућити приступ мерних уређајима 
ради очитавања и надзора уређаја. 

Ако Енергетски субјект због 
разлога на страни купца, није могао 
очитати мерне уређаје, купац мора, на 
основу обавештења Енергетског субјекта, 
доставити правилно очитано стање 
мерних уређаја у наложеном року и на 
начин који Енергетски субјект одреди. Ако 
купац не достави стање мерних уређаја, 
Енергетски субјект ће му обрачунати 
испоруку количине топлоте у складу са 
чланом 50. ове Одлуке. 
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Члан 53. 

 
Редовне прегледе, овере и 

замену мерних уређаја (топлотно 
бројило на мерном месту у прикључној 
подстаници), врши Енергетски субјект, 
у складу са важећим прописима и без 
посебне месечне надокнаде. 

Енергетски субјект и купац, 
поред редовних прегледа из става 1. 
овог члана, имају право контролне 
провере тачности мерних уређаја. Ако 
се при контролном прегледу установи 
веће одступање мерних уређаја од 
дозвољеног важећим прописима, 
трошкове провере сноси Енергетски 
субјект, у супротном, трошкови 
падају на терет купца. 

Ако провера мерних уређаја 
покаже веће одступање од 
дозвољеног, сматра се да је мерни 
уређај неисправан, па се за тај 
временски период количина 
испоручене топлоте обрачунава по 
члану 50. ове Одлуке. 

 
 

XIII ТАРИФНИ СИСТЕМ И ЦЕНА 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ И УСЛУГА 
 

Члан 54. 
 

Тарифним системом уређују се 
елементи за обрачун и начин обрачуна 
топлотне енергије тарифним купцима, 
тарифне групе, као и елементи за 
обрачун и начин обрачуна извршених 
услуга за потребе корисника. 

Тарифни елементи за обрачун 
цене снабдевања крајњег купца топлот-
ном енергијом одређени су Методо-
логијом за одређивање цене снабдевања 
крајњег  купца топлотном енергијом (”Сл. 
гласник PC”, бр. 63/15) и садрже 
оправдане трошкове пословања (фиксне 
и варијабилне) који чине трошкови рада, 
амортизације, одржавања, изградње, 
реконструкције и модернизације објеката, 
осигурања, горива, заштите животне 
средине и друге трошкове пословања 
којима се обезбеђује одговарајућа стопа 
и рок повраћаја средстава од 
инвестиција. 

Тарифним системом се врши и 
разврставање крајњих купаца топлотне 
енергије по намени коришћења простора 
на тарифне групе. 

 
Члан 55. 

 
Тарифним системом одређују се 

тарифни елементи за обрачун цена 
произведене топлотне енергије за 
тарифне купце, дистрибутивних услуга и 
трошкова уговарања, обрачуна и наплате 
испоручене топлотне енергије. 

 
Члан 56. 

 
Тарифни елементи за испоручену 

топлотну енергију за исту категорију 
тарифних купаца једнаки су на целој 
територији града Зајечара. 

 
Члан 57. 

 
Тарифни систем за обрачун цене 

испоручене топлотне енергије, односно 
извршених услуга обављања енергетских 
делатности, доноси Скупштина града 
Зајечара. 

 
Члан 58. 

 
Цене топлотне енергије су слобо-

дне или регулисане. 
Цене топлотне енергије за квали-

фиковане купце су слободне и утврђују се 
уговором који закључују квалификовани 
купац и Енергетски субјект. 

Цене по којима се топлотна енерги-
ја испоручује тарифним купцима и цене 
услуга дистрибуције топлотне енергије су 
регулисане. 

Цене по којима се топлотна 
енергија испоручује тарифним купцима и 
цене услуга које се врше за кориснике 
утврђује Енергетски субјект, применом 
Тарифног система, уз сагласност 
Скупштине града Зајечара. 
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XIV РЕКЛАМАЦИЈЕ НА СНАБДЕВАЊЕ 
ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 

Члан 59. 
 
Купац може рекламирати квалитет 

испоручене топлотне енергије на месту 
преузимања (топлотна подстаница). 

Поред квалитета испоручене 
топлоте такође се може рекламирати: 
−  обрачун топлотне енергије, 
−  друге услуге до прикључног блок-

вентила излазних купчевих 
инсталација из топлотне подстанице. 

 
Члан 60. 

 
Рекламације на испостављени 

рачун или обрачун за испоручену 
топлотну енергију односно извршене 
услуге, Енергетски субјект ће прихватити 
само у писаној форми, у року од 8 дана 
од дана пријема рачуна или обрачуна. 

Енергетски субјект дужан је да 
одговори купцу у року од 30 дана од дана 
пријема рекламације 

Приговор на испостављени рачун 
или обрачун не одлаже плаћање рачуна, 
односно обрачуна за неспорни део. 

 
Члан 61. 

 
Купац може рекламирати и 

неодржавање температуре у грејном 
простору за време грејне сезоне и у току 
грејног дана. Уколико у топлотној 
подстаници нису обезбеђени технички 
услови за уредну контролу квалитета 
снадбевања (мерни и регулациони 
системи), на захтев купца Енергетски 
субјект ће извршити мерење 
температуре ваздуха у просторији, о 
чему се саставља записник. 

Мерење температуре ваздуха у 
просторијама врши се под условима који 
су прописани пројектним нормативима. 
Уколико купац није задовољан овим 
налазом, може тражити ново мерење, од 
Комисије коју формира надлежно Оде-
љење Градске управе града Зајечара. 

Уколико се мерењем од стране 
Комисије из претходног ставаа утврди да 
је постигнута темпераура одређена 

чланом 41. ове Одлуке, трошкове рада 
Комисије сноси подносилац захтева, а у 
супротном трошкове сноси Енергетски 
субјект. 

На налаз Комисије незадовољна 
страна може уложити приговор Градском 
већу града Зајечара. 

 
Члан 62. 

 
У случају техничких или других 

сметњи у испоруци топлотне енергије за 
које је  одговоран Енергетски субјект, 
купац има право да захтева да се сметње 
отклоне у року од 24 часа, а најдуже два 
дана од дана пријема обавештења о 
сметњи. 

Трошкове Енергетског субјекта 
проистекле из интервенције по реклама-
цијама (излазак на терен, мерења, 
експертизе и сл.), у случају оправдане 
рекламације (недовољно снадбевање, 
сметње на топлотној опреми Енергетског 
субјекта), сноси Енергетски субјект, а у 
случају неоправдане рекламације или 
немогућности преузимања потребне 
количине топлотне енергије због квара, 
односно сметњи на купчевој топлотној 
опреми, ове трошкове сноси купац. 
 
 
XV ИСКЉУЧЕЊЕ И НАКНАДНО 
ПРИКЉУЧЕЊЕ ГРЕЈНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 63. 
  

Објекат може се у целости 
искључити са система даљинског грејања 
у било ком тренутку, на основу писаног 
захтева. 
 

Члан 64. 
 

Појединачно искључење стамбе-
них и пословних јединица у току грејне 
сезоне (од 01.10. текуће године, до 03.05. 
наредне године), није дозвољено. 

Захтев за искључење се може 
доставити Енергетском субјекту у 
периоду од 05.05. до 05.08. текуће године 
и односиће се на целу наредну грејну 
сезону. 
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Уз захтев за искључење са 

система, подносилац доставља доказ да 
је измирио све обавезе за испоручену 
топлотну енергију у периоду до искључе-
ња, а за објекте колективног становања и 
одлуку скупштине или савета стамбене 
зграде, односно сагласност више од 50% 
власника станова. 

Енергетски субјект ће искључење 
извршити у року од 30 радних дана од 
дана подношења писаног захтева. 

 
Члан 65. 

 
Уколико се купац чија је стамбена 

или пословна јединица која је искључена 
са система даљинског грејања поново 
одлучи за снабдевање топлотном 
енергијом, за ново прикључење плаћа 
све трошкове прикључења као и нови 
купац. 

 
Члан 66. 

 
Објекти се у целости искључују 

тако што се затворе главни улазни 
вреловодни и топловодни вентили у 
топлотној подстаници или у шахту испред 
објекта. 

После искључења престаје свака 
одговорност Енергетског субјекта за 
опрему у топлотној подстаници. 

 
Члан 67. 

 
Појединачне стамбене и пословне 

јединице у оквиру заједничког објекта 
искључују се тако што се у дистри-
бутивним орманима искључи само та 
стамбена или пословна јединица, а ако 
исти не постоје, грејна тела се физички 
одвајају од система тако што им се 
прикључне цеви исеку и заваре. 

У објектима који немају 
дистрибутивне ормане на ходнику где 
искључење подразумева исецање веза 
сваког грејног тела и накнадног 
заваривања истих, цену искључења по 
грејном телу утврђује Надзорни одбор 
Енергетског субјекта и посебно 
се наплаћује. 

 
 

Члан 68. 
 

Цене неенергетских услуга (искљу-
чење, накнадно прикључење и сл.) 
утврђује Надзорни одбор Енергетског 
субјекта, уз сагласност Градског већа 
града Зајечара. 
 
 
VI НЕОВЛАШЋЕНО ПРЕУЗИМАЊЕ 
ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 69. 
 

Забрањено је самовласно 
прикључивање објеката, уређаја или 
инсталација на транспортни или дистри-
бутивни систем топлотне енергије. 

Забрањено је коришћење топлот-
не енергије мимо мерних уређаја (где је 
успостављен систем мерења потрошње 
топлотне енергије), или мимо услова 
утврђених Уговором о продаји топлотне 
енергије. 

Ако купац преузима топлотну 
енергију без сагласности Енергетског 
субјекта или ако утиче на мерне уређаје 
на штету Енергетског субјекта, Енер-
гетски субјект је овлашћен да потрошену 
топлотну енергију обрачуна сходно 
члану 50. ове Одлуке и са урачунавањем 
највишег фактора преузимања топлоте. 

 
Члан 70. 

 
Ако трајање неовлашћеног 

преузимања топлотне енергије није 
могуће тачно одредити, неоправдано 
преузимање топлотне енергије се 
зарачунава за 12 последњих месеци. 

 
Члан 71. 

 
Купац мора Енергетском субјекту 

платити такође све трошкове и штету, 
коју је произвео неовлашћеним 
преузимањем топлотне енергије. 
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XVII ОБУСТАВА ИСПОРУКЕ ТОПЛОТНЕ 
ЕНЕРГИЈЕ 
 

Члан 72. 
 

Енергетски субјект ће обуставити 
испоруку топлотне енергије купцу 
уколико купац својом опремом уноси 
сметње у испоруци енергије или се не 
придржава одредби Уговора о продаји 
топлотне енергије, а у скпаду са 
одредбама ове Одлуке. 

Пре обуставе испоруке топлотне 
енергије купцу мора бити достављена 
писмена опомена, у којој је одеђен рок за 
отклањање уочених неправилности и 
недостатака. 

Рок из претходног става овог 
члана не може бити краћи од 8 дана од 
дана достављања опомене. 

 
Члан 73. 

 

Енергетски субјект обуставља 
испоруку топлотне енергије, по 
претходној опомени, ако: 
- за тиме има потребе због одржавања, 

односно отклањања сметњи у раду 
на сопственој топлотној опреми, 

- је то потребно због проширења 
мреже, 

- купац оштети своју или опрему 
Енергетског субјекта тако да је 
угрожен рад система даљинског 
грејања и ако омета снабдевање 
топлотном енергијом друге купце, 

- купац одузима топлотну енергију без 
сагласности Енергетског субјекта, 

- купац не одржава своју топлотну 
опрему тако да обезбеђује неометан 
рад, односно снабдевање топлотном 
енергијом, 

- купац не омогући Енергетском 
субјекту сигуран приступ и рад у 
простору у коме је купчева топлотна 
опрема, 

- купац писмено не обавести 
Енергетски субјект о власничким, 
статусним и другим променама, које 
утичу на односе између купца и 
енергетског субјекта, 

- купац продаје топлотну енергију 
другим лицима без сагласности 
Енергетског субјекта, 

- купац не плаћа испоручену топлотну 
енергију два месеца на предајном 
месту у прикључној подстаници и не 
измири друге обавезе према 
Енергетском субјекту, 

- купац, у року који одреди Енергетски 
субјект, не закључи писани Уговор о 
снабдевању топлотном енергијом, 

- истекне рок за пробни рад купчеве 
топлотне опреме, а купац до истека 
рока не добије употребну дозволу. 

 
Члан 74. 

 
Енергетски субјект такође 

обуставља испоруку топлотне енергије и 
без претходног обавештавања: 
− ако купац одстрани жиг са мерних или 

регулационих уређаја у прикључној 
подстаници, 

− ако купац мења хемијске или физичке 
карактеристике загревне воде, 

− ако купац узима загревну воду из 
вреловодне и топловодне мреже 
даљинског система грејања, 

− ако топлотна опрема Енергетског 
субјекта угрожава околину, 

− ако због помањкања топлотне 
енергије услед квара извора или 
транспортне опреме, не уважава 
упутство о ограничењу преузимања 
топлоте. 

 
Члан 75. 

 
Поновна испорука топлотне 

енергије по обустави почеће кад се 
отклоне разлози за обуставу и кад се 
Енергетском субјекту измире сви настали 
трошкови. 

 
 
XVIII ОБАВЕЗЕ ЕНЕРГЕТСКОГ 
СУБЈЕКТА 
 

Члан 76. 
 

Енергетски субјект дужан је да: 
− снабдева купца топлотном енергијом 

за рад купчеве топлотне опреме са 
прикључном снагом, договореном у 
Уговору о продаји топлотне енергије, 
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− обавештава купца о планираним 

обуставама испоруке топлотне 
енергије преко средстава јавног 
информисања, 

− по изливу загревне воде у купчевој 
прикључној подстаници, искључи 
прикључну подстаницу са вреловодне 
и топловодне мреже, 

− организује дежурну службу за 
непрекидан пријем рекламација и 
благовремено интервенисање у 
случају кварова на својој опреми и по 
рекламацијама купаца, 

− обавештава купце о стању система 
даљинског грејања и плановима 
његовог развоја, укупној потрошњи и 
динамици потрошње топлотне 
енергије, ценама и променама цене 
топлотне енергије и услуга и другим 
елементима од интереса за купце, 

− осавремењава системе мерења и 
пропагира и стимулише системе 
мерења који ће омогућавати да сваки 
купац плаћа само оно што је и 
потрошио, а у циљу што 
рационалније потрошње топлотне 
енергије. 

 
Члан 77. 

 
Енергетски субјект има право 

проверавања и постављања регулационе 
опреме у прикључној подстаници, да би 
се испунили радни услови, који 
произилазе из пројектне документације 
купчеве топлотне опреме и Уговора о 
продаји топлотне енергије, као и 
Техничких услова за прикључење на 
вреловодну и топловодну мрежу 
без обзира на промену квалитета грејања 
код купаца. 

 
 

XIX ОБАВЕЗЕ КУПЦА 
 

Члан 78. 
 

Купац је обавезан да: 
1. одговара за правилно руковање (рад) 

и одржавање своје топлотне 
опреме, 

2. не мења постављене протоке и 
температуре на опреми у топлотној 
подстаници, 

3. не мења своју топлотну опрему, која 
би могла проузроковати промене ра-
да његове топлотне опреме, без 
писме-не сагласности Енергетског 
субјекта, 

4. да топлотна подстаница у затвореном 
простору буде у сваком тренутку 
доступна Енергетском субјекту, 

5. држи у просторији прикључне подста-
нице радну документацију са шемама 
опреме и налепљеним упутством, 

6. одржава простор и помоћну опрему те 
приступ до просторија где је 
његова топлотна опрема, тако да 
Енергетском субјекту буду обезбеђени 
радни услови који важе за радне 
просторе, 

7. прати обавештења Енергетског суб-
јекта о сметњама при снадбевању 
топлотом, установљеним на 
предајном месту, 

8. одговара за штету и последице, које 
су настале због радне 
онеспособљености његове топлотне 
опреме, 

9. не дозвољава да његовом топлотном 
опремом рукују други купци или 
снабдевачи, 

10. не продаје испоручену топлотну 
енергију другим лицима, без 
сагласности Енергетског субјекта, 

11. П.омогућава прикључење топлотне 
опреме трећег лица на прикључни 
цевовод, ако исти подноси додатно 
оптерећење што одређује 
Енергетски субјект који издаје 
одговарајуће одобрење за 
прикључење, 

12. омогући Енергетском субјекту 
прикључивање уређаја за даљински 
пренос података о радном стању, у 
топлотној подстаници, 

13. обавештава Енергетски субјект о 
квару мерних уређаја, 

14. Енергетском субјекту одговара за 
штету која је настала збод купчевих 
интервенција на топлотној опреми, 

15. измирује своје обавезе у складу са 
овом Одлуком и Уговором о продаји 
топлотне енергије. 
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XX   ОБАВЕШТАВАЊЕ 

 
Члан 79. 

 
Енергетски субјект је дужан да 

организује информациони сервис за 
директну телефонску комуникацију са 
купцима топлотне енергије и корисни-
цима енергетских услуга, а у циљу 
уредног пријема и евидентирања 
рекламација, као и ради благовременог и 
истинитог информисања корисника о 
догађајима у систему. 

Инфомациони сервис ради за 
време трајања грејног дана у грејној 
сезони, a расположиви бројеви телефона 
се објављују у (локалној) дневној штампи 
и другим средствима јавног 
информисања. 

 
Члан 80. 

 
Енергетски субјект и купци су 

дужни да се узајамно информишу о 
неисправностима које примете на својој 
опреми, а које би могле утицати на 
нормалан рад опреме Енергетског 
субјекта и купца. 

 
Члан 81. 

 
О свим планираним прекидима 

испоруке, Енергетски субјект је дужан да 
обавести купце преко средстава 
информисања, најмање 24 сата пре 
прекида испоруке. 

О принудним прекидима испоруке 
Енергетски субјект је дужан давати 
информације о узроцима прекида 
испоруке и предвиђеном трајању 
отклањања поремећаја у снабдевању. 

 
Члан 82. 

 
У случају прекида у снабдевању 

топлотном енергијом купаца услед 
штрајка, Енергетски субјект је дужан да 
обезбеди минимум процеса рада и 
неопходну количину топлотне енергије 
купцима, у складу са законом и овом 
Одлуком. 

 
 

Ако се у Енергетском субјекту у 
случају штрајка не обезбеди и не врши 
минимум процеса рада, а услед тога би 
могла да наступи непосредна опасност 
или изузетно тешке последице по живот, 
здравље и безбедност људи и имовине, 
Градоначелник града Зајечара је дужан, 
да без одлагања, предузме мере у складу 
са законом. 

 
 

XXI   НАДЗОР 
 

Члан 83. 
 
Надзор над применом одредаба 

ове Одлуке и над законитошћу рада 
Енергетског субјекта, врши Градска 
управа града Зајечара - Одељење за 
урбанизам, грађевинске и комунално 
стамбене послове. 

Послове инспекцијског надзора 
над применом ове Одлуке и других аката 
донетих на основу ове Одлуке врши 
Одељење за инспекцијске послове и 
комуналну полицију Градске управе 
града Зајечара. 

Комунално-полицијске послове 
врши комунална полиција, која може 
издати прекршајни налог, уколико је за 
прекршај по овој Одлуци прописана 
искључиво новчана казна у фиксном 
износу. 

 
 

XXII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 84. 
 

Новчаном казном од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај 
Енергетски субјект, ако: 
1. делатности из члана 7. став 2. и 3. 

ове Одлуке не обавља у складу са 
одредбама ове Одлуке и актима 
донетим на основу ове Одлуке; 

2. поступа супротно одредбама из члана 
11. ове Одлуке; 

3. ако не изда одобрење у складу са 
одребама члана 19. став 1. и члана 
20. став 1. ове Одлуке; 

4. не прикључи објекат купца сходно 
члану 27. став 1. ове Одлуке; 
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5. не поступи у складу са одредбама 

члана 42. и 43. ове Одлуке; 
6. не поступи у складу са одребама 

члана 60. став 2. ове Одлуке; 
7. не отклони сметње у снабдевању 

купца енергијом у року утврђеном 
чланом 62. став 1. ове Одлуке; 

8. не поступи у складу са чланом 72. 
став 1. и 2. ове Одлуке; 

9. не поступа у складу са чланом 76. ове 
Одлуке; 

10. не поступа у складу са члановима 79., 
81., 82., 86. и 89. ове Одлуке; 

 
Новчаном казном од 5.000 до 

75.000 динара казниће се за прекршај из 
става 1. овог члана одговорно лице у 
Енергетском субјекту. 

 
Члан 85. 

 
Новчаном казном од 10.000 до 

250.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 
1. не омогући приступ енергетским 

објектима, сходно члану 13. став 4. 
ове Одлуке; 

2. не поступа у складу са чланом 14. 
став 1. ове Одлуке; 

3. не прибави одобрење за прикључење 
објекта - топлотних уређаја сходно 
члану 16. ове Одлуке; 

4. не поступи у складу са чланом 23. 
став 1. ове Одлуке; 

5. поступи противно одредбама чланова 
24. и 25. ове Одлуке; 

6. не поступи у складу са чланом 37. 
став 1. ове Одлуке; 

7. не омогући приступ Енергетском 
субјекту до мерних уређаја у складу са 
чланом 52. став 1. ове Одлуке; 

8. ако поступи противно одредбама 
члана 69. став 1. и 2. ове Одлуке; 

9. ако поступи противно одредбама 
члана 74. ове Одлуке; 

10. ако поступа противно одредбама 
члана 78. алинеје 1.- 6. и 9.-13. ове 
Одлуке. 

За прекршај из претходног става 
казниће се и одговорно лице у правном 
лицу, новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара . 

 

За прекршај из става 1. овог члана 
казниће се предузетник, новчаном 
казном у износу од 10.000,00 до 
250.000,00 динара. 

Новчаном казном од 5.000,00 до 
75.000,00 динара казниће се за прекршај 
физичко лице које поступи противно 
одредбама става 1. овог члана. 

 
 

XXIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 86. 
 

Поступци за прикључење на 
вреловодну и топловодну мрежу или 
измене већ прикључених купчевих 
топлотних уређаја, који су покренути пре 
ступања на снагу ове Одлуке, завршиће 
се по одредбама Одлуке о условима и 
начину снадбевања топлотном енергијом 
(„Сл. лист општина”, број 7/2006, 26/2006, 
1/2007 и „Службени лист Града Зајечара 
” бр. 3/2008-др. Одлука, 22/2009 и 3/2010-
др. Одлука). 

 
Члан 87. 

 
Енергетски субјект је у обавези да 

закључи Уговор о продаји топлотне 
енергије са купцем, у складу са 
одредбама ове Одлуке, у року од 12 
месеци од ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 88. 

 
Уговори о продаји топлотне 

енергије заклзучени са физичким и 
правним лицима пре ступања на снагу 
ове Одлуке, важе до закључења писаног 
Уговора према овој Одлуци, а најкасније 
до 31.12.2016. године. 

 
Члан 89. 

 
Ако до ступања на снагу ове 

Одлуке купци, који преузимају топлотну 
енергију по заједничком месту преузима-
ња, нису доставили деловник трошкова 
из члана 36. ове Одлуке, морају га 
доставити Енергетском субјекту најкас-
није у року од три месеца од ступања на 
снагу ове Одлуке. 
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Члан 90. 

 
Енергетски субјекта је дужан да 

донесе Правила рада у року од 6 месеци 
од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

Енергетски субјект је дужан да 
угради одговарајуће мераче за мерење 
испоручене топлотне енергије (на прагу 
топлане) у дистрибутивну мрежу, 
најкасније у року од две године од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

Енергетски субјект је дужан да 
угради одговарајуће мерне уређаје за 
мерење испоручене топлотне енергије 
купцима у топлотним подстаницама, 
најкасније у року од две године од дана 
ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 91. 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о условима и 
начину снабдевања топлотном енергијом 
(„Сл. лист општина”, број 7/2006, 26/2006, 
1/2007 и „Службени лист Града Зајечара ” 
бр. 3/2008 - др. Одлука, 22/2009 и 3/2010 - 
др. Одлука). 

 
Члан 92. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Зајечара”. 

 
 

I број 011-77/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. гoдине 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
П Р Е Д С Е Д Н И К  
Стефан Занков, с.р. 

    
 

На основу члана 3. тачка 11., члана 
4. став 1. и 4. Закона о комуналним 
делатностима (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/11), члана 11. став 1. и 2. тачка 3. и 
члана 18. Закона о заштити животне 
средине ("Сл. гласник РС", бр.135/04, 
36/09, 36/09 - др. закон, 72/09-др.закон и 
43/11-одлука УС), члана 3. тачка 61., 
чланова 5., 13.  и члана 80. став 3. Закона 

о водама (“Сл.гласник РС”, бр. 30/10 и 
93/12), члана 20. став 1. тач. 21. и члана 
24. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 
гласник РС'', бр. 129/07 и 83/14) и члана 
39. Статута града Зајечара („Сл. лист 
града Зајечара“, бр. 01/08, 20/09, 21/11, 
53/13 и 22/14), Скупштина града Зајечара, 
на седници одржаној 24.12.2015. године, 
донела је  

 
ОДЛУКУ 

о заштити артеских и субартеских 
чесама  на територији града Зајечара 

  
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком уређује се заштита, 

унапређење и коришћење артеских и 
субартеских чесама на јавним површина-
ма града Зајечара (у даљем тексту јавне 
чесме).  

 Јавне чесме су јавно добро од 
општег интереса и изузетног значаја за 
град Зајечар. 

 
Члан 2. 

  

 Јавне чесме на подручју града 
Зајечара користе се за водоснабдевање 
грађана на начин и под условима којима 
се омогућава развој и трајност њихових 
природних, физичких и здравствених 
својстава, у складу са прописима. 
 Јавне чесме се не могу користити у 
приватне сврхе на начин којим се 
угрожава снабдевање грађана  водом за 
пиће. 
 

Члан 3. 
 

 Јавне чесме на територији града 
Зајечара су: 
 

 
Р.бр     

 
Назив чесме                       

 I месна заједница 
1. Артеска чесма "Лувр" ул. Дубровачка   
2. Артеска чесма Милошевићева, угао 

Дубровачке и Зорана Радмиловића      
3. Артеска чесма код кафане 

“Зеленгора”, угао Х. Вељкове иЂорђа 
Симеоновића 

4. Артеска чесма код “Говеђе пијаце”, 
угао Х. Вељкове и Ивана 
Милутиновића                                         
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5. Артеска чесма код О.Ш. “Љ.Р.Нада” 
6. Артеска чесма у улици Бранка 

Перића 
II месна заједница 
7. Артеска чесмакод биоскопа “Тимок”, 

ул. С. Марковића 
8. Артеска чесма“Маркова”, ул. 

Кумановска, код Библиотеке 
9. Артеска чесма код Средње школе, 

угао Кумановске и Тимочке буне  
10. Артеска чесма Тацкова, угао 

Истарске и Јакшићеве 
11. Артеска чесма у насељу 

“Краљевица”, испред зграде Ц2 
12. Артеска чесма код “Златне звезде”, 

ул. Призренска и К Венац                 
13. Артеска чесма “Пајићева”, угао 

Светозара Марковића и Народног 
фронта 

 III месна заједница  
14. Артеска чесма код “Два брата”, угао 

Н. Пашића и Н. Републике  
15. Артеска чесма код “Воћара”, угао Н. 

Пашића и Светозареве (доња чесма)   
16. Артеска чесма код “Воћара”, угао Н. 

Пашића и Светозареве 
17. Артеска чесма код “Јединства”, ул. 

Чупићева 
18. Артеска чесма "Подлив 1”,угао 

ул.Војске Југославије  и Гундулићеве    
19. Артеска чесма код “Попове плаже” 

IV месна заједница 
20. Артеска чесма код улаза у жел. 

станицу, ул. В.Путника 
21. Артеска чесма код прод. “Комел”, 

угао ул. В. Путника и Ђ.Салаја           
22. Артеска чесма код хотела “Србија-

Тис”, ул. Крфска                                       
23. Артеска чесма “Видрица”, ул. 

Вишеградска                                  
24. Артеска чесма код кафане “Чесма” , 

угао ул. Ц. Армије и Чегарске,            
 V  месна заједница 
25. Артеска чесма “Недељкова”, угао 

Вардарске и Новосадске     
26. Артеска чесма kод обданишта 

“Маслачак”, Кључ III                                
27. Артеска чесма на углу Пожаревачке 

и С.Главаша, код зграде А6             
28. Артеска чесма код О.Ш. “Хајдук 

Вељко”                                                    
29. Артеска чесма код фудбалског 

игралишта “Каблови” 
30. Артеска чесма код “Звезданске 

кривине”, угао Ц.Армије и Д.Р.Боби       
31. Артеска чесма на углу улица 

Б.Цоловића и Црвене Армије                 
 

Члан 4. 
  
 Сви грађани дужни су да чувају и 
штите јавне чесме и њихову околину од 
оштећења и уништења, ради спречавања 
секундарног загађења артеске воде.  
 О одржавању јавних чесама, 
решетки, одвода воде и обезбеђивању 
контроле хигијенске исправности воде на 
јавним чесмама стара се ЈКП “Водовод” 
Зајечар. 
 О уређењу и одржавању зеленила 
у околини јавних чесама где за то постоје 
услови стара се ЈКП “Хигијена Зајечар”  
Зајечар.  
 О обезбеђивању  довољног броја 
судова за смеће у близини јавних чесама 
и њиховом благовременом пражњењу, као 
и чишћењу простора око јавних чесама 
стара се ЈКСП “Зајечар” Зајечар. 
 О планском уређењу целокупног 
простора јавних чесама стара се ЈП за 
урбанизам и пројектовање “Урбанизам 
Зајечар” Зајечар. 
  

       Члан 5.    
 
 Под заштитом, коришћењем и 
унапређењем јавних чесама подразумева 
се: 

- планско уређење грађевинског 
дела и простора око јавних чесама, 
дефинисано од стране ЈП за 
урбанизам и пројектовање 
“Урбанизам Зајечар” Зајечар, 

- одржавање решетки и редовно 
чишћење одвода воде,  

- постављање славина – затварача 
ради регулисања неконтролисаног 
истицања воде са јавних чесама, 

- обезбеђивање довољног броја 
судова за смеће у близини јавних 
чесама, 

- успостављање зоне непосредне 
санитарне заштите (3 метра од 
водозахватног објекта), тамо где је 
то могуће, 

- уређење и одржавање зелених 
површина у околини јавних чесама,  

- спровођење детаљних хидрогео-
лошких истраживања и утврђива-
ње резерви подземних вода у циљу 
добијања експлоатационог права и 
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спречавања експлоатације подзем-
них вода Зајечарског неогеног 
басена, која има утицај на артеске 
водоносне хоризонте из којих се 
снабдевају јавне чесме, 

- континуирана контрола хигијенске 
исправности артеских вода и 
субартеских вода ангажовањем 
овлашћене институције, 

- видно обележавање чесама чија 
вода није за пиће. 

 
 Члан 6.  

 
 У непосредној околини јавних 
чесама забрањује се: 
 Прање возила и других машина,  
1. Постављање објеката, предмета и 

ствари, 
2. Оштећење грађевинског дела чесама, 

славина – затварача,      поплочаног 
дела околине јавних чесама, судова за 
смеће и клупа, 

3. Бацање смећа или било којих других 
отпадака изван судова за смеће, 

4. Неовлашћено бојење чесама, 
стављање обележја и цртање 
графита, 

5. Уништавање зеленила, засада, дрвећа 
и цветних површина, 

6. Неовлашћено уклањање обележја о 
неисправности воде, 

7. Обављање било којих активности које 
би могле довести до оштећења јавних 
чесама, загађења или неовлашћене 
експлоатације артеских и субартеских 
вода. 

  
 Члан 7.  

 
 Приликом извођења радова на 
изградњи, реконструкцији и одржавању 
објеката (зграда, улица, тротоара, паркова 
и др.) на локацији или у окружењу јавних 
чесама, инвеститор радова је дужан да 
чува јавне чесме од оштећења и да 
надокнади евентуално насталу штету.  
 

Члан 8.  
 

 Надзор над спровођењем 
одредаба ове Одлуке врши Одељење за 
инспекцијске послове и комуналну 

полицију Градске управе Града Зајечара 
преко комуналних инспектора и 
комуналних полицајаца.  

 
Члан 9. 

 

 Новчаном казном од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај 
овлашћено Предузеће из чл. 4. ове 
Одлуке: 
1. ако се не стара о јавним чесмама, 

одржавању решетки, одвода воде и 
контроли хигијенске исправности воде 
са јавних чесама, у складу са чл. 4. 
став 2. ове Одлуке, 

2. ако се не стара о уређењу и 
одржавању зеленила у околини јавних 
чесама где за то постоје услови, у 
складу са чл. 4. став 3. ове Одлуке, 

3. ако се не стара о обезбеђивању 
довољног броја судова за смеће у 
близини јавних чесама и њиховом 
благовременом пражњењу, као и о 
чишћењу простора око јавних чесама,  
у складу са чл. 4. став 4. ове Одлуке. 

4. ако се не стара о планском уређењу 
целокупног простора јавних чесама, у 
складу са чл. 4. став 5. ове Одлуке. 

 Новчаном казном од 5.000 до 
75.000 динара казниће се и одговорно 
лице у Предузећу, за прекршаје из 
претходног става. 
 

 Члан 10. 
 

 Новчаном казном од 50.000 до 
1.000.000 динара казниће се за прекршај  
предузеће или друго правно лице, ако: 
  
1. воду са јавних чесама користити 

противно одредбама чл. 2. став 2. ове 
Одлуке, 

2. оштећује јавну чесму и мобилијар који 
чини окружење јавне чесме (чл. 6. став 
1. тач. 3. Одлуке), 

3. уништава зеленило, засаде, дрвеће и 
цветне површине око јавне чесме (чл. 
6. став 1. тач. 6. Одлуке),  

4. обавља било коју активност која би 
могла довести до оштећења јавних      
чесама, загађења или неовлашћене 
експлоатације артеских и субартеских 
вода (чл. 6. став 1. тач. 8. Одлуке). 
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 Новчаном казном од 5.000 до 
75.000 динара казниће се одговорно лице 
у  предузећу или другом правном лицу, за 
прекршаје из става 1. овог члана. 
 Новчаном казном од 10.000 до 
250.000 динара казниће се предузетник, 
за прекршаje из става 1. овог члана. 
 Новчаном казном од 5.000 до 
25.000 динара казниће се физичко лице, 
за прекршаје из става 1. овог члана. 
 

Члан 11. 
 

 Новчаном казном у фиксном 
износу од 80.000 динара казниће се 
предузеће или друго правно лице, ако 
обавља: 
 
1. прање возила и других машина поред 

јавних чесама (чл. 6. став 1.                                                    
тачка 1. Одлуке), 

2. бацање смећа или било којег другог 
отпада изван судова за смеће (чл. 6. 
став 1. тачка 4. Одлуке), 

3. неовлашћено бојење чесме, 
исцртавање обележја и графита (чл. 6. 
став 1. тачка 5. Одлуке). 

 Новчаном казном у фиксном 
износу од 8.000 динара казниће се 
одговорно лице у предузећу и другом 
правном лицу, за прекршаје из претходног 
става. 
 Новчаном казном у фиксном 
износу од 18.000 динара казниће се  
предузетник, за прекршаје из става 1. овог 
члана.  
 Новчаном казном у фиксном 
износу од 8.000 динара казниће се 
физичко лице, за прекршаје из става 1.  
овог члана. 
 
 За прекршаје  из става 1. овог 
члана надлежни инспектор и комунални 
полицајац Градске управе Града Зајечара 
издаје прекршајни налог на лицу места за 
сваки прекршај посебно. 
 
 За прекршаје из става 1. овог 
члана, не може се поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка. 
  
 
 

Члан 12. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу Града Зајечара”. 
 
I бр. 011-78/15 
У Зајечару, 24.12.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

На основу члана 32. став 1 тачка 6. 
и 20. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“, бр.129/2007 и 83/2014), 
члана 39. Закона о равноправности 
полова („Сл.гласник РС“ бр.104/2009) и 
члана 39.став 1 тачка 7. и 20. Статута 
града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“ 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14) 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 24.12.2015. године донела је 

 
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ 

ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ 
РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ 

НИВОУ 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком усваја се Европска 
повеља о родној равноправности као 
програмски основ за планирање у области 
родне равноправности на локалном нивоу, 
која ће имати функцију локалне стратегије 
у области родне равноправности. 

 
Члан 2. 

 

Овлашћује се градоначелник да у 
име града Зајечара потпише Европску 
повељу о роној равноправности. 

 
Члан 3. 

 

Усвајањем Европске повеље о 
родној равноправности на локалном 
нивоу град Зајечар се обавезује да ће 
следити принципе родне равноправности 
и да ће спроводити одредбе одредбе 
Повеље у локалној заједници. 
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Члан 4. 

 
Европска повеља о родној 

равноправности је оквир за израду 
Локалног акционог плана града Зајечара 
за унапређивање положаја жена и подне 
равноправности у периоду  од 2016-2020. 
године. 

 
Члан 5.  

 
Локални акциони план града 

Зајечара за унапређивање положаја жена 
и родне равноправности 2016-2020. 
године, биће усклађен са стратешким 
правцима дефинисаним Националном 
стратегијом за побољшање положаја 
жена и унапређивање родне равноправ-
ности. 

 
Члан 6. 

 
Доношење свих оперативних 

одлука неопходних за израду Локалног 
акционог плана до његовог усвајања од 
стране Скупштине града Зајечара, су у 
надлежности градоначелника и Градског 
већа града Зајечара. 

 
Члан 7.  

 
Град Зајечар је у обавези да 

обавести Савет европских општина и 
региона (council of European Municipalities 
and Regions) и Сталну конференцију 
градова и општина о усвајању Европске 
повеље о родној равноправности на 
локалном нивоу. 

 
Члан 8. 

 
Ова одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града зајечара“. 

 
I бр. 011-83/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године. 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Председник 

Стефан Занков, с.р. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 
6. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник PC", бр. 129/07 и 
83/2014 - др. закон), члана 87. став 1., 2. 
и 8. Закона о заштити животне средине 
("Службени гласник PC", бр. 135/04, 36/09 
и 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 
43/2011 - одлука УС), члана 7. Закона о 
финансирању локалне самоуправе 
("Службени гласник PC", бр. 62/06, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени 
дин. изн. и 125/2014 - усклађени дин. 
изн.), Уредбе о одређивању активности 
чије обављање утиче на животну средину 
("Службени гласник PC", бр. 109/09 и 
8/2010), Уредбе о критеријумима за 
утврђивање накнаде за заштиту и 
унапређивање животне средине и 
највишег износа накнаде ("Службени 
гласник PC", бр. 111/09) и члана 39. став 
1. тачка 7. Статута града Зајечара 
("Службени лист града Зајечара", бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, уз претходно 
прибављено мишљење Министарства  
пољопривреде и заштите животне 
средине PC, Број: 401-00-03663/2015-09 
од 02. 12. 2015. године, на седници 
одржаној 24.12.2015. године, донела је 

 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДИ ЗА 

ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 1. 

 
У Одлуци о накнади за заштиту и 

унапређивање животне средине града 
Зајечара ("Службени лист града 
Зајечара", бр. 9/2010, 12/10 и 16/10), у 
члану 5. став 3., речи: "до 15. марта", 
замењују се речима: "до 30. јуна". 

 
 
 
 



34 СТРАНА   БРОЈ 47  SLU@BENI LIST 24. ДЕЦЕМБАР 2015.  

 
Члан 2. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара". 

 
 

I број 011-76/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
        Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 32. став 1. тач. 16. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
Гласник РС”, број 129/2007 и 83/2014 – 
др.закон)) и члана 39. став 1. тач. 18. 
Статута Града Зајечара (“Сл. лист града 
Зајечара”, број 1/08, 3/08,20/09,21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина Града  
Зајечара, на седници одржаној 24.12.2015. 
године, донела је 

 
О Д Л У К У 

о  измени  Одлуке о распореду радног 
времена обављања трговинске, 

угоститељске и занатске делатности    
 

Члан 1. 
 

 Члан 9. став 1. Одлуке о распореду 
радног времена обављања трговинске, 
угоститељске и занатске делатности (“Сл. 
лист града Зајечара”, број 15/2014,23/14-
др.одлука и 38/14,12/2015,27/15 ),у даљем 
тексту Одлука,  мења се и  и гласи:  
 
 „Радно време у угоститељским 
објектима који су регистровани као ноћни 
барови   утврђује се од 21,00 до 04,00 
часа“.  
 

Члан 2. 
 
  Брише се став 2. члана 9. 

 
Члан 3. 

 
  Досадашњи ставови 3-7 постају 
ставови 2-6. 

Члан 4. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у "Службеном 
листу града Зајечара“. 
 
I број: 011-82/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.год. 
 

      СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 32. Став 1 тачка 
6. Закона о локалној самоуправи ( 
„Сл.гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014),  
члана 39. став 1. тачка 7. Статута града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), и 
члана 192. Став 5. Закона о спорту 
(„Сл.лист РС“, бр. 24/11 и 99/11)  
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 24.12.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
о приступању изради Програма развоја 

спорта Града Зајечара  
 
 

Члан 1. 
 
 Град Зајечар приступа изради 
Програма  развоја  спорта града Зајечара. 
 

Члан 2. 
 
 Под Програмом  развоја спорта 
града Зајечара (у даљем тексту: Програм) 
у смислу ове одлуке подразумева се 
плански документ развоја спорта на 
територији града Зајечара за период 
2016-2018 године. 
 

Члан 3. 
 
 Циљ израде Програма је обезбеђе-
ње активног учешћа свих становника 
града Зајечара у спортским активностима, 
унапређење стања спортских објеката и 
обезбеђење финансирања спорта, као и 
подршка програмима у области спорта. 
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Члан 4. 

 
 Полазну основу за формулисање 
Програма представљају релевантна 
национална и локална документа у складу 
са којима ће бити израђен и Програм 
развоја  спорта града Зајечара. 
 

Члан 5. 
 
 Кроз процесе припреме Програма 
промовисаће се интегрални партиципа-
тивни приступ планирању развоја спорта, 
међусекторска сарадња и размена инфор-
мација, укључивање и координа-ција свих 
релевантних актера у области спорта. 
 

Члан 6. 
 
 У циљу израде Програма, 
именоваће се Радни тим за израду 
Програма (у даљем тексту: Радни тим), 
кога чине представници јединице локалне 
самоуправе, Спортског савеза града 
Зајечара, представници клубова и 
осталих релевантних субјеката. 
 Чланове радног тима именује 
Градско веће. 
 Радом радног тима руководи 
помоћник градоначелника за спорт. 
 Основни задатак Радног тима је 
израда Програма. 
 

Члан 7. 
 
 Одељење за локални економски 
развој Градске управе и Спортски савез 
града Зајечара пружају подршку Радном 
тиму, кроз обезбеђење простора за рад и 
кадрове техничку помоћ током израде 
Програма, достављање свих званичних и 
релевантних података и др. 
 

Члан 8. 
 
 Током израде Програма биће 
организовани форуми за стручне и јавне 
расправе, округли столови и радионице на 
којима ће се усаглашавати предложена 
решења. У њихов рад могу бити укључени 
и сви остали заинтересовани учесници, 
како би се обезбедила партиципација и 
транспарентност процеса одлучивања и 
правовремено обавештавање јавности. 

Члан 9. 
 
 Средства за праћење процеса 
израде Програма ће се обезбедити из 
буџета града, донација и других извора. 
 

Члан 10. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у “Службеном 
листу града Зајечара” 
 
I број: 011-81/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 20. став 1. тачка 
16. Закона о локалној самоуправи 
(„Сл.гласник РС“,бр.129/2007 и 83/2014 – 
др. закон), члана 50. став 2. Закона о 
предшколском васпитању и образовању 
("Сл. гласник РС", бр. 18/2010) и члана 1. 
и 2. Правилника о мерилима за утврђи-
вање економске цене програма васпита-
ња и образовања у предшколским устано-
вама („Сл.гласник РС“,бр.146/2014) и 
члана 14. став 1. тачка 17. Статута Града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина Града Зајечара на седници 
одржаној 24.12.2015. године доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ  ЦЕНЕ 

ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И 
ОБРАЗОВАЊА    У ПРЕДШКОЛСКОЈ 
УСТАНОВИ „ЂУЛИЋИ“ У ЗАЈЕЧАРУ  
И ВИСИНЕ УЧЕШЋА РОДИТЕЉА У 

ЦЕНИ УСЛУГА 
 
 
I 
 

 Утврђује се економска цена 
програма васпитања и образовања по 
детету у Предшколској установи „Ђулићи“ 
у Зајечару, и то: 
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- за целодневни боравак у месечном 

износу од  17.279,21 динара, а у 
дневном износу од 822,82 динара; 

- за целодневни боравак припремног 
предшколског програма у месечном 
износу од 15.118,21 динара, а у 
дневном износу од 719,91 динара; 

- за полудневни боравак у месечном 
износу од 8.612,08 динара, а у 
дневном износу од 410,09 динара и  

- за полудневни боравак припремног 
предшколског програма у месечном 
износу од 6.451,08 динара, а у 
дневном износу од 307,19 динара. 

 
II 
 

 Учешће родитеља у цени услуга 
утврђеној по детету у месечном износу 
овог Решења, утврђује се у следећем 
износу, и то: 
 
- за целодневни боравак 3.465,00 

динара месечно, односно 165,00 
динара по дану; 

- за целодневни боравак припремног 
предшколског програма 3.024,00 
динара месечно, односно 144,00 
динара дневно; 

- за полудневни боравак 1.722,00 
динара месечно, односно 82,00 
динара по дану; 

- за полудневни боравак припремног 
предшколског програма 1.281,00 
динара месечно, односно 61,00 
динара по дану. 

 
III 
 

 Од обавеза плаћања из тачке II 
овог решења, у целодневном и 
полудневном боравку, као  и у 
целодневном и полудневном боравку 
припремног предшколског програма, 
изузимају се деца без родитељског 
старања, деца са сметњама у развоју и 
деца из материјално угрожених породица. 
 

IV 
 

 Ово Решење примењиваће се од 
01.01.2016. године. 
 

V 
 

 Даном почетка примене овог 
Решења, престају да важе: Решење о 
утврђивању цене услуга у Предшколској 
установи „Ђулићи“ у Зајечару и висине 
учешћа родитеља у цени услуга I број: 38-
1 од 18.10.2013. године и Решење о 
допуни решења о утврђивању цене услуга 
у Предшколској установи „Ђулићи“ у 
Зајечару и висине учешћа родитеља у 
цени услуга I број: 02-383 од 25.08.2014. 
године. 
 

VI 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

VII 
 
 Решење доставити Предшколској 
установи „Ђулићи“ у Зајечару и архиви.  
 
I број: 38-1/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р.  

   
 
 На основу члана 18. и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист Града Зајечара“, бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
24.12.2015. године,  донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА  

АНЕКС ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ 

ЗАЈЕЧАР  
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Анекс 
Предшколског програма Предшколске 
установе „Ђулићи“ Зајечар, бр.3975 од 
31.08.2015.године.  



24. ДЕЦЕМБАР 2015.  SLU@BENI LIST БРОЈ 47  СТРАНА 37 

 
II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 I број: 02-348/2015 
 У Зајечару, 24.12.2015. године                                                                           

 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
На основу члана 20. и члана 39. став 1. 
тачка 9. Статута Града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), Скупштина Града Зајечара, 
на седници одржаној 24.12.2015. године,  
доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА 
РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ЂУЛИЋИ“ ЗАЈЕЧАР ЗА ШКОЛСКУ 
2014/2015. ГОДИНУ 

 
 

I 
 
 УСВАЈА СЕ извештај о 
реализацији годишњег плана рада 
Предшколске установе „Ђулићи“ Зајечар 
за школску 2014/2015. годину, бр.3935 од 
28.08.2015.године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 
 I број: 02-347/2015 
 У Зајечару, дана 24.12.2015. године 
 

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
 

 На основу члана 18. и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр.1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној 
24.12.2015. године,  доноси  
 

РЕШЕЊЕ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА  
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ЂУЛИЋИ“ 

ЗАЈЕЧАР ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. 
ГОДИНУ 

 
 

I 
 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Годишњи 
план рада Предшколске установе 
„Ђулићи“ Зајечар за школску 2015/2016. 
годину, бр.3944 од 28.08.2015.године.  
 

II 
 

 Ово решење објавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
 
 I број: 02-349/2015 
 У Зајечару, дана 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
30. Статута Града Зајечара (“Сл.лист 
Града Зајечара”, бр.1/08, 3/08 - испр., 
20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина 
Града Зајечара, на седници одржаној, 
24.12.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ КООРДИНАТОРА ЗА 
РОМСКА ПИТАЊА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
I 

МИЉАН РАШИЋ, машинбравар из 
Зајечара, ИМЕНУЈЕ СЕ за Координатора 
зa ромска питања, на период од четири 
године. 
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II 

Задатак Координатора за ромска питања 
је да: 
 Пружа подршку локалној самоуправи у 

пословима утврђивања броја, социјал-
ног сгатуса и приоритетних проблема 
локалне ромске заједнице; 

 Прикупља и анализира податке о 
социо-економским потребама, као 
основу за израду и праћење локалних 
стратешких докумената у вези са 
инклузијом Рома; 

 Континуирано комуницира и посредује 
између ромске заједнице и локалне 
администрације; 

 Пружа подршку локалној самоуправи у 
пословима координирања, припреме и 
предаје на усвајање документације о 
спровођењу локалних стратешких 
докумената у вези са инклузијом Рома; 

 Успостави сарадњу, комуникацију и 
пружи подршку локалним 
организацијама цивилног друштва које 
се баве инклузијом Рома на локалном 
нивоу, као и установама у области 
образовања, културе и социјалне 
заштите; 

  Пружа подршку локалној самоуправи 
у припреми мишљења извештаја, 
планова и програма за потребе 
локалне ромске заједнице и 
спровођењу и праћења мера 
инклузије Рома дефинисаних 
Акционим планом; 

  Пружа техничку помоћ локалној 
самоуправи у развоју и спровођењу 
како постојећих тако и нових политика 
инклузије Рома; 

  Пружа подршку локалној самоуправи 
у промоцији укључивања припадника 
ромске заједнице у области запош-
љавања, образовања, здравства, 
социјалне заштите и становања; 

 Унапређује секторску и међусекторску 
сарадњу педагошких асистената, 
здравствених медијатора са 
представницима Центра за социјални 
рад, Националном службом за 
запошљавање (филијала у локалним 
самоуправама) и организацијама 
цивилног друштва; 

 
 

  Организује координационе састанке у 
вези са планирањем и спровођењем 
мера укључивања Рома са 
представницима локалне самоуправе 
и другим релевантним актерима. 

 
Ill 

Ово Решење се објављује у „Службеном 
листу Града Зајечара". 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Координатор за ромска питања ће 

пружати стручну и техничку подршку 
локалној самоуправи у свим областима 
обухваћеним Стратегијом за унапређива-
ње положаја Рома у Републици Србији и 
Локалним стратешким документима за 
инклузију 
Рома. 

Стручна и техничка помоћ ће 
обухватити унапређење положаја ромске 
националне мањине (спречавање свих 
облика дискриминације, запошљавање, 
образовање, здравство, социјална 
заштита и становање) на територији 
града Зајечара. 

Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће Града Зајечара је 
размотрило нацрт акта о именовању и 
утврдило Предлог Решења о именовању 
Координатора за ромска питања Града 
Зајечара и предпаже Скупштини Града 
Зајечара да исти размотри и усвоји. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може 
се покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року 
од 30 дана од дана пријема. 

Решење доставити: именованом, 
Канцеларији за младе и архиви. 

 
I број:02-350/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 
 
 
 



24. ДЕЦЕМБАР 2015.  SLU@BENI LIST БРОЈ 47  СТРАНА 39 

 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
30. и члана 115. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 24.12.2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА 

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА  БОРБУ 
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 
 

 Саши Радуловићу престаје 
мандат председника Комисије за борбу 
против корупције на територији града 
Зајечара, због подношења оставке. 
 

II 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

        Чланом 39. став 1. тачка 30. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града обавља и друге послове 
утврђене законом и овим Статутом. 
 Чланом 115. Статута града 
Зајечара прописано је да у вршењу 
послова из своје надлежности Град 
доноси одлуке, пословнике и правилнике 
као опште акте и наредбе, упутства, 
решења, закључке, препоруке, итд. као 
појединачне акте. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-10 од 13.01.2015. 
године, изабрала Сашу Радуловића за 
председника  Комисије за борбу против 
корупције на територији града Зајечара, 
која је повремено радно тело Скупштине. 
 С обзиром да је 18.12.2015.године 
Саша Радуловић поднео оставку на место 
председника напред наведене Комисије, 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 24.12.2015. године констатовала 
је оставку Саше Радуловића на место 
председника Комисије за борбу против 
корупције на територији града Зајечара и 
донела је решење као у диспозитиву.  

 Решење доставити: Стручној 
служби за скупштинске послове 
Скупштине Града Зајечара, Саши 
Радуловићу, Одељењу за финансије 
Градкој управи града Зајечара, Одељењу 
за локални економски развој Градске 
управе града Зајечара и архиви. 
 
 
 I бр. 02-361 
 У Зајечару, 24.12.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 3. став 7. Закона 
о раду („Сл. ласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13 и 75/14) и члана 39. став 1. 
тачка 9. Статута Града Зајечара ("Сл. лист 
Града Зајечара", број 1/08, 3/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној  
24.12.2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на  Правилник о 
раду Јавног комуналног предузећа 

"Хигијена Зајечар"  Зајечар 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Правилник о 
раду Јавног комуналног предузећа 
"Хигијена Зајечар"  Зајечар. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-346/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 
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 и 83/2014 - др. 
закон), члана 220. став 1. Закона о 
привредним друштвима („Сл.гласник 
РС“,бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. 
закон и 5/2015) и члана 39. став 1. тачка 
10. Статута града Зајечара („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14), a у вези са чланом 19. 
Одлуке о оснивању спортско пословног 
центра „Тимок“ ДОО Зајечар („Сл.лист 
града Зајечара“,бр.38/2013, 30/2014 и 
44/2014), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 24.12.2015. године 
доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА  

СПОРТСКО ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА 
„ТИМОК“  ДОО ЗАЈЕЧАР 

 
I 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ Мирољуб 
Коцић, професор физичког васпитања, 
дужности директора Спортско пословног 
центра „Тимок“ ДОО Зајечар, због 
испуњења услова за пензију. 
 

II 
 

 Ово Решење објавити у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 
 Чланом 66. став 3. истог Закона 
прописано је да се одредбе овог закона 
које се односе на скупштину општине 
примењују на градску скупштину. 
 Чланом  220. став 1. Закона о 
привредним друштвима прописано је, 
између осталог да, Скупштина, односно 

надзорни одбор ако је управљање 
друштвом дводомно, разрешава дирек-
тора, при чему није дужна да наведе 
разлоге за разрешење осим ако је то 
изричито предвиђено оснивачким актом 
или одлуком скупштине. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте,именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Чланом 19. Одлуке о оснивању 
спортско пословног центра "Тимок" ДОО 
Зајечар, прописано је да оснивач може 
разрешити директора СПЦ Тимок, са или 
без навођења разлога за његово 
разрешење. 
 Миодраг  Коцић, директор  Спорт-
ско пословног центра „Тимок“ ДОО 
Зајечар обратио се да дана 14.10.2015. 
године Скупштини града Зајечара 
захтевом да буде разрешен те дужности, 
с обзиром да испуњава услове за 
старосну пензију.  
 С обзиром на све горе наведено, 
Градско веће града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о разрешењу директора 
Спортско пословног центра „Тимок“ ДОО 
Зајечар и предлаже Скупштини града 
Зајечара да донесе решење, као у 
предлогу. 
 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕД-
СТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема Решења.  
 Решење доставити Мирољубу 
Коцићу и архиви Градске управе града 
Зајечара. 
 
I број: 02-355/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков 
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 На основу члана 32. став 1. тачка 
9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 
гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. 
закон), члана 39. став 1. тачка 10. Статута 
града Зајечара („Сл. лист града 
Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14) и члана 16. став 2. Одлуке о 
оснивању "Спортско пословног центра 
Тимок" ДОО Зајечар („Сл. лист града 
Зајечара“,бр. 38/2013 и 30/14), Скупштина 
града Зајечара на седници одржаној 
24.12.2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

"СПОРТСКО ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА 
ТИМОК" ДОО ЗАЈЕЧАР  

 
I 
 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Љубиша Шејњано-
вић, дипломирани инжењер пољоприв-
реде из Зајечара, за директора "Спортско 
пословног центра Тимок" ДОО Зајечар. 

 
II 
 

 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона 
о локалној самоуправи прописано је да 
Скупштина општине, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, у складу са 
законом. 
 Чланом 66. став 3. истог Закона 
прописано је да се одредбе овог закона 
које се односе на скупштину општине 
примењују на градску скупштину. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Чланом 16. став 2. Одлуке о осни-
вању "Спортско пословног центра Тимок" 
ДОО Зајечар прописано је да органе СПЦ 
Тимок именује и разрешава Оснивач, на 
мандатни период од четири године. 
 Миодраг Коцић, директор  Спорт-
ско пословног центра „Тимок“ ДОО 
Зајечар разрешен је  дужности директора, 
с обзиром да испуњава услове за 
старосну пензију.    
 Љубиша Шејњановић рођен је 
18.12.1960. године у Давидовцу, општина 
Кладово. Основну и средњу школу 
завршио је у Кладову. Дипломирао је на 
Универзитету у Београду, на 
Пољопривредном факултету у Земуну 
1986. године и стекао звање дипломирани 
инжењер пољопривреде. Радио је у 
Пољопривредном добру у Зајечару и 
Салашу, ДОО “Гропромет” у Зајечару, а од 
2002. године до данас у спортском 
рекреационом центру “Краљевица”. Од 
октобра 2014. године радио је на месту 
помоћника директора "Спортско послов-
ног центра Тимок" ДОО Зајечар. Ожењен 
је и отац двоје деце. 
 С обзиром на све горе наведено, 
Градско веће града Зајечара је утврдило 
предлог Решења о именовању директора 
"Спортско пословног центра Тимок" ДОО 
Зајечар, те предлаже Скупштини града 
Зајечара да исти усвоји као у предлогу. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у року од 30 дана од 
дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованом, 
"Спортско пословном центру Тимок" ДОО 
Зајечар и архиви.  
 
 I број: 02-356/2015 
 У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 
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 На основу члана 41. став 3. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), 
члана 20. став 1. Закона о јавним 
службама (''Сл.гласник РС'', бр.42/91, 
71/94,...., 81/2005-испр. др.закона, 83/05-
испр. др.закона и 83/2014-др.закон), члана 
39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 24.12.2015. године, донела  је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА  ПОЗОРИШТА 

ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ  

 
 Предрагу Грбићу, као представ-
нику запослених, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ 
члана Управног одбора Позоришта 
Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ у 
Зајечару, због подношења оставке. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 41. став 3. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, а чланом 20. став 1. 
Закона о јавним службама   прописано је 
да управни одбор установе именује и 
разрешава оснивач. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом.  
 Предраг Грбић именован је за 
члана Управног одбора Позоришта 
Тимочке Крајине „Зоран Радмиловић“ у 
Зајечару, Решењем Скупштине града 
Зајечара I број: 02-262 од 05.10.2013. 
године, а писану оставку је поднео дана 
06.10.2014. године, под бројем 623. 

 Скупштина Града Зајечара је на 
својој 100. седници одржаној дана 
24.12.2015. године констатовала оставку 
Предрага Грбића, на место члана 
Управног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Позоришту Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару и архиви. 
 
 I број: 02-353 
 У Зајечару, 24.12..2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу члана 41. став 3. Закона 
о култури (''Сл.гласник РС'', бр.72/09), 
члана 20. став 1. Закона о јавним 
службама (''Сл.гласник РС'', бр.42/91, 
71/94,...., 81/2005-испр. др.закона, 83/05-
испр. др.закона и 83/2014-др.закон), члана 
39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара (“Сл.лист града Зајечара”, 
бр.1/08, 3/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара, на седници 
одржаној 24.12.2015. године, донела  је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 
УПРАВНОГ ОДБОРА  ПОЗОРИШТА 

ТИМОЧКЕ КРАЈИНЕ “ЗОРАН 
РАДМИЛОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ  

 
 Маји Томић, као представници 
оснивача, ПРЕСТАЈЕ МАНДАТ члана 
Управног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару, 
због подношења оставке. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 41. став 3. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности, а чланом 20. став 1. 
Закона о јавним службама   прописано је 
да управни одбор установе именује и 
разрешава оснивач. 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, организација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом.  
 Маја Томић именована је за члана 
Управног одбора Позоришта Тимочке 
Крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару, 
Решењем Скупштине града Зајечара I 
број: I бр.02-176 од 11.09.2013. године, а 
писану оставку је поднела дана 
09.02.2015. године, под бројем 73. 
 Скупштина Града Зајечара је на 
својој 100. седници одржаној дана 
24.12.2015. године констатовала оставку 
Маје Томић, на место члана Управног 
одбора Позоришта Тимочке Крајине 
„Зоран Радмиловић“ у Зајечару. 
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против овог Решења може се покренути 
управни спор, подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 
дана од дана пријема овог Решења. 
 
 Решење доставити: именованој, 
Позоришту Тимочке Крајине „Зоран 
Радмиловић“ у Зајечару и архиви. 
 
 I број: 02-352 
 У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

 На основу 41. став 3. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009), 
члана 20. став 1. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 
71/94, 79/2005- др. закон,... 83/2005-испр. 
др. закона и 83/2014 - др. закон) и члана 
39. став 1. тачка 10. Статута града 
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“,бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 24.12.2015. године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНOВА УПРАВНОГ 

ОДБОРА ПОЗОРИШТА ТИМОЧКЕ 
КРАЈИНЕ “ЗОРАН РАДМИЛОВИЋ” У 

ЗАЈЕЧАРУ  
 
 

 ИМЕНУЈУ СЕ чланови Управног 
одбора Позоришта Тимочке крајине 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару, и то: 
 
1. Милена Поповић, економиста,  као 
представник оснивача и 

2. Милош Танасковић, глумац,  као 
представник запослених.  

 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Чланом 41. став 3. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.  
 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, именује и разрешава школске 
одборе, у складу са законом. 
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 Тачком II Решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и Надзорног одбора  Позоришта 
Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” у 
Зајечару, које је донела Скупштина града 
Зајечара I број: 02-176 од 11.09.2013. 
године, Маја Томић именована је у 
Управни одбор те Установе за члана, као 
представник оснивача. 
 Тачком II Решења о разрешењу и 
именовању чланова Управног одбора  
Позоришта Тимочке крајине “Зоран 
Радмиловић” у Зајечару, које је донела 
Скупштина града Зајечара I број: 02-262 
од 05.10.2013. године, Предраг Грбић 
именован је у Управни одбор те Установе 
за члана, као представник запослених. 
 Маја Томић поднела је писану 
оставку на функцију члана Управног 
одбора Позоришта Тимочке крајине 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару, као 
представник оснивача, дана 09.02.2015. 
године, под бројем 73. 
 Предраг Грбић, члан Управног 
одбора Позоришта, поднео је писану 
оставку на функцију члана Управног 
одбора Позоришта Тимочке крајине 
“Зоран Радмиловић” у Зајечару, као 
представник запослених, дана 06.10.2014. 
године, под бројем 623. Управни одбор 
Позоришта Тимочке крајине “Зоран 
Радмиловић” Зајечар, дана 02.12.2014. 
године под бројем 736, донео је Одлуку о 
предлогу именовања представника 
Позоришта у Управном одбору Позоришта 
Тимочке крајине “Зоран Радмиловић” 
Зајечар, да се Милош Танасковић, 
запослени глумац у позоришту, предложи 
за новог члана одбора,  уваживши 
предлог репрезентативног синдиката 
Позоришта. 
  
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО 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 доставити: именованима, 
Позоришту Тимочке крајине “Зоран 
Радмиловић”  у Зајечару и архиви. 
 
I бр. 02-354/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 
 На основу 41. став 3. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009), 
члана 20. став 1. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 
71/94, 79/2005 - др. закон,...83/2005-испр. 
др. закона и 83/2014-др.закон) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 24.12.2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

“СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

 РАЗРЕШАВА СЕ функције члана 
Управног одбора Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” у Зајечару, Слађана 
Милојевић, представник запослених. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 41. став 3. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.  
 Чланом 20. став 1. Закона о јавним 
службама прописано је да управни одбор 
установе именује и разрешава оснивач. 
Ставом 3. истог члана прописано је, 
између осталог, да се у управни одбор 
именују и чланови из реда запослених у 
установи. 
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 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, именује и разрешава школске 
одборе, у складу са законом.  
 Решењем Скупштине града 
Зајечара I бр. 02-174 од 11.09.2013. 
године, Слађана Милојевић именована је 
у Управни одбор Матичне библиотеке 
“Светозар Марковић” у Зајечару, као 
представник запослених. Именованој је 
престао радни однос у тој Установи, ради 
одласка у пензију, чиме је престао и основ 
за њеним чланством у Управном одбору 
те Установе. 
 На основу напред наведеног, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема Решења.  
  
 Решење доставити: именованој, 
Матичној библиотеци “Светозар Марко-
вић” у Зајечару и архиви. 
 
 
I бр. 02-357/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.године.  
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 

На основу 41. став 3. Закона 
култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009), 
члана 20. став 1. Закона о јавним 
службама („Сл. гласник РС“, бр.42/91, 
71/94, 79/2005 - др. закон, ... 83/2005-испр. 
др.закона и 83/2014-др.закон) и члана 39. 
став 1. тачка 10. Статута града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр. 1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара на седници одржаној 24.12.2015. 
године, донела је 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ 
ОДБОРА  МАТИЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У ЗАЈЕЧАРУ 
 

  ИМЕНУЈЕ СЕ Боривоје Ђорђе-
вић, виши дипломирани библиотекар, за  
члана Управног одбора Матичне 
библиотеке “Светозар Марковић” у 
Зајечару, као представник запослених. 
 
  Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара.“ 
 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом  41. став 3. Закона о 
култури прописано је да чланове управног 
одбора именује и разрешава оснивач, из 
реда истакнутих стручњака и познавалаца 
културне делатности.  
 Чланом  20. став 1. Закона о 
јавним службама прописано је да управни 
одбор установе именује и разрешава 
оснивач 
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града именује и разрешава 
управни и надзорни одбор, именује и 
разрешава директоре јавних предузећа, 
установа, организација и служби, чији је 
оснивач и даје сагласност на њихове 
статуте, именује и разрешава школске 
одборе, у складу са законом. 
 Тачком II Решења о разрешењу и 
именовању председника и чланова 
Управног и надзорног одбора  Матичне 
библиотеке “Светозар Марковић” у 
Зајечару, које је донела Скупштина града 
Зајечара I број:02-174 од 11.09.2013. 
године, Слађана Милојевић именована је 
у Управни одбор те Установе за члана, 
као представник запослених. 
 Слађани Милојевић престао је 
радни однос у Установи, дана 01.09.2015. 
године, због испуњења услова за 
старосну пензију, тако да је престао основ 
по коме је именована за члана Управног 
одбора Матичне библиотеке “Светозар 
Марковић” у Зајечару.  
 Имајући у виду напред наведено, 
донето је Решење као у диспозитиву. 
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 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се 
покренути управни спор подношењем 
тужбе Управном суду у Београду у року од 
30 дана од дана пријема Решења.  
  
 Решење доставити: именованом, 
Матичној библиотеци “Светозар Марко-
вић” у Зајечару и архиви. 
 
I бр. 02-358/2015 
У Зајечару, 24.12.2015.године.  

 
СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Стефан Занков, с.р. 
    
 
 На основу члана 54. став 2. и 
члана 55. став 3. тачка 11. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011 и 55/2013) и члана 39. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина Града 
Зајечара, на седници одржаној 24.12.2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК 
КАРАЏИЋ"  У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе "Вук Ка-
раџић" у Великом Извору, Стојан Јовано-
вић, представник локалне самоу-праве.   
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Вршилац дужности директора 
Основне школе "Вук Караџић" у Великом 
Извору доставила је Скупштини града 
Зајечара предлог за разрешење Стојана 
Јовановића, члана Школског одбора ове 
школе, као представника локалне 
самоуправе, број 475 од 238.10.2015. 
године, из разлога што  именовани има 
дете које похађа наставу у тој школи, као 
и да је члан Савета родитеља, што 
представља тзв. “сукоб интереса”. 

 Скупштина града Зајечара је 
Решењем I број: 02-299 од 19.10.2015. 
године именовала Стојана Јовановића, за 
члана Школског одбора Основне школе 
"Вук Караџић" у Великом Извору, као 
представника локалне самоуправе.  
 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 Чланом 54. став 11. тачка  2. истог 
Закона прописано је да за члана органа 
управљања не може да буде предложено 
ни именовано лице које би могло да 
заступа интересе више структура, осим 
чланова синдиката. 
 Чланом 55. став 3. тачка 5) истог 
Закона прописано је да ће скупштина 
јединице локалне самоуправе разрешити, 
пре истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, ако наступи услов 
из члана 54. став 11. овог закона.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 С обзиром на све горе наведено, а 
на основу овлашћења из прописа и у 
складу са чланом 192. Закона о општем 
управном поступку, Скупштина Града 
Зајечара је 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. 
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 Решење доставити: Стојану 
Јовановићу, Основној школи "Вук 
Караџић" у Великом Извору и архиви. 
 
I број: 02-359/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 54. став 2., 3. и 11. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011 и 55/2013) и члана 39. 
тачка 10. Статута града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14), Скупштина града 
Зајечара, на седници одржаној 24.12.2015. 
године, донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 
ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК 
КАРАЏИЋ" У ВЕЛИКОМ ИЗВОРУ 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у 
Великом Извору Нели Николић, 
електромонтер, као представник  јединице 
локалне самоуправе. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 54. став 2. Закона о 
основама система образовања и 
васпитања прописано је да чланове 
органа управљања установе именује и 
разрешава скупштина јединице локалне 
самоуправе, а председника бирају 
чланови већином гласова од укупног броја 
чланова органа управљања. 
 Чланом 54. став 3. истог Закона 
прописано је да орган управљања 
установе чине по три представника 
запослених, родитеља и јединице 
локалне самоуправе. 
 Чланом 54. став 11. истог Закона 
прописано је која лица не могу да буду 
предложена ни именована за члана 
органа управљања. 

 Чланом 54. став 12. истог Закона 
прописано је да Скупштина јединице 
локалне самоуправе одлучује решењем о 
предлогу овлашћеног предлагача. 
 Чланом 54. став 15. истог Закона 
прописано је да је решење о именовању, 
односно разрешењу органа управљања-
коначно у управном поступку.  
 Чланом 39. став 1. тачка 10. Стату-
та града Зајечара прописано је да 
Скупштина града у складу са законом 
именује и разрешава управни и надзорни 
одбор, именује и разрешава директоре 
јавних предузећа, установа, орагнизација 
и служби, чији је оснивач и даје 
сагласност на њихове статуте, именује и 
разрешава школске одборе, у складу са 
законом. 
 Градско веће града Зајечара 
предложило је за новог члана Школског 
одбора Основне школе "Вук Караџић" у 
Великом Извору, Нелија Николића из 
Великог Извора, ЈМБГ: 2105985750029, 
као представника јединице локалне 
самоуправе, уместо Стојана Јовановића, 
такође представника јединице локалне 
самоуправе, који је родитељ детета које 
похађа ту школу. 
 Увидом у Извештај Полицијске 
управе у Зајечару Стр.пов.број: 235-
1/7692/15 од 23.11.2015. године утврђено 
је да предложени кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 54. став 11. тачка 
1. Закона о основама система 
образовања и васпитања. 
 С обзиром да код предложеног 
кандидата не постоје законске сметње за 
именовање, а на основу овлашћења из 
прописа, Скупштина града Зајечара је 
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. 
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 Решење доставити именованом, 
Основној школи "Вук Караџић" у Великом 
Извору и архиви. 
 
I број: 02-360/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 2. став 1. Закона о 
начину и условима признавања и враћања 
земљишта које је прешло у друштвену 
својину по основу пољопривредног 
земљишног фонда и конфискацијом због 
неизвршених обавеза из обавезног откупа 
пољопривредних производа  ("Сл. гласник 
РС", бр. 18/91, 20/92 и 42/98) и члана 39. 
тач. 30. Статута града Зајечара 
(„Службени лист града Зајечара“, бр. 1/08, 
20/09, 21/11, 56/13 и 51/14), Скупштина 
града Зајечара, на седници одржаној 
24.12.2015. године, донела је  

 
 

З А К Љ У Ч А К 
о предлогу за измену Решења о 
образовању Комисије за вођење 
поступка и доношење решења по 
захтевима за враћање земљишта 

 
I 
 

 Скупштина града Зајечара 
предлаже министру пољопривреде и 
заштите животне средине Републике 
Србије да измени Решење број 119-01-
00590/2013-09 од 23.12.2013. године о 
образовању Комисије за вођење поступка 
и доношење решења по захтевима за 
враћање земљишта, у складу са Законом 
о начину и условима признавања и 
враћања земљишта које је прешло у 
друштвену својину по основу 
пољопривредног земљишног фонда и 
конфискацијом због неизвршених обавеза 
из обавезног откупа пољопривредних 
производа  ("Сл. гласник РС", бр. 18/91, 
20/92 и 42/98), у погледу састава 
Комисије. 

 
II 

 
 У састав ове Комисије предлажу 
се: 
 

- За председника Комисије, Жаклина 
Недовић Димитријевић, судија 
Основног суда у Зајечару,  

- За заменика председника 
Комисије, Хелена Николић 
Милавец, судија Основног суда у 
Зајечару,  

 
- За чланове и заменике чланова 

Комисије: 
-  
1. Дивко Божиновић, инж. геодезије 

из Зајечара,  за члана, 
2. Данило Лазаревић, инж. геодезије 

из Зајечара, за заменика члана, 
3. Маја Милетић, дипл. инж. 

пољопривреде из Зајечара,  за 
члана. 

4. Ненад Василијевић, дипл. инж. 
пољопривреде из Зајечара,  за 
заменика члана, 

5. Саша Радуловић  из Грљана, 
одборник Скупштине града 
Зајечара,  за члана, 

6. Александра Цветковић из 
Зајечара,  одборник Скупштине 
града Зајечара,  за заменика 
члана, 

7. Небојша Голубовић из Зајечара, 
одборник Скупштине града 
Зајечара,  за члана, 

8. Исидор Марковић из Зајечара, 
одборник Скупштине града 
Зајечара,  за заменика члана. 

 
 Раду Комисије присуствују и два 
представника месне заједнице на чијем се 
подручју налази земљиште које је 
предмет захтева. 

  
III 
 

 Закључак о предлогу за измену 
Решења о образовању Комисије за 
вођење поступка и доношење решења по 
захтевима за враћање земљишта упућује 
се Министарству пољопривреде и 
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заштите животне средине Републике 
Србије – министру, ради измене Решења 
о образовању Комисије за вођење 
поступка и доношење решења по 
захтевима за враћање земљишта број 
119-01-00590/2013-09 од 23.12.2013. 
године, у складу са датим предлогом. 
 

IV 
 

 Закључак објавити у  ''Службеном 
листу града Зајечара'' и доставити 
Министарству пољопривреде и заштите 
животне средине  Републике Србије, на 
даљу надлежност. 
 
I бр.  02 -351/2015 
У Зајечару, 24.12.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРA  
 

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

    
 
 На основу члана 5. и 8. Одлуке о 
објављивању одлука и других општих 
аката органа града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“, бр. 46/2013), дана 
25.12.2015. године даје се 
 

И С П Р А В К А 
ОБЈАВЉЕНИХ АКАТА У СЛУЖБЕНОМ 

ЛИСТУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 
 У „Службеном листу града 
Зајечара“ број 41 од 27.11.2015. године и у 
„Службеном листу града Зајечара“ број 42 
од 7.12.2015. године грешком су 

објављене Одлука о утврђивању 
коефицијената за непокретности по 
зонама и просечних цена одговарајућих 
непокретности на основу којих је за 2015. 
годину утврђена основица пореза на 
имовину обвезника који не воде пословне 
књиге у најопремљенијој зони и Одлука о 
утврђивању просечних цена квадратног 
метра непокретности по зонама за 
утврђивање пореза на имовину за 2016. 
годину.  
 

Члан 2. 
 
 На снази остају одлуке из члана 1. 
објављене у „Службеном листу града 
Зајечара“ број 41 од 27.11.2015. године, а 
ван снаге се стављају истоимене одлуке 
објављене у „Службеном листу града 
Зајечара“ број 42 од 7.12.2015. године.  
 Извињавамо се због учињене 
грешке.          
 

Члан 2. 
 
 Ову Исправку објавити у „Службе-
ном листу града Зајечара“. 
 
 
I број: 02-364/2015 
У Зајечару, 25.12.2015. године 
 
 

УРЕДНИК  
СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА 
мр Милан Благојевић 
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