
 
 
На основу чл. 33 став 1. члана 35. 

и члана 36. став 1. и 2. Закона о јавном 
дугу („Сл. Гласник РС“, број 61/2005 и 
107/2009 и 78/2011), члана 32. став 1. 
тачка 15., а у вези члана 66. став 3. Зако-
на о локалној самоуправи („Сл. Гласник 
РС“, број 129/07) и члана 39. став 1. тачка 
16. Статута Града Зајечара( „Сл,лист 
града Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13 и 22/14),по претходно прибављеном 
Мишљењу Министарства финансија број: 
401-132/2015-001 од 26.01.2015. године, 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној 09.02.2015. године донела је 

 
ОДЛУКУ                                                                                                                                 

О ЈАВНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА ЗА 2015.ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

 
ГРАД ЗАЈЕЧАР задужује се 

дугорочно за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода у износу од 
216.587.177,00 динара. 

 
Члан 2. 

 
Средства из члана 1. ове Одлуке о 

јавном задужењу града Зајечара, у 
целокупном износу користиће се за 
рекострукцију улица у граду ( Николе 
Пашића и цара Душана), изградњу новог 
моста на реци Црни Тимок  и 
реконструкцију Старог гробља у Зајечару. 

 
Члан 3. 

 
ГРАД ЗАЈЕЧАР задужује се 

краткорочно за финансирање дефицита 
текуће ликвидности у износу од 
40.000.000,00 динара, које се мора 
вратити пре краја буџетске године у којој 
је уговорено и не може се рефинансирати 
или пренети у наредну буџетску годину. 

 

Члан 4. 
 

Овлашћује се Велимир Огњеновић, 
Градоначелник града Зајечара, да 
закључи уговор са банком у складу са 
Законом о јавним набавкама. 

 
Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу даном 
објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 
 
I бр. 011-7/2015                                                                     
У Зајечару, 09.02.2015.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

   
 
 На основу чланa 97. став 7. Закона 
о планирању и изградњи (“Службени глас-
ник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09 - 
испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 
98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14) и чла-
на 39. став 1. тачка 7. Статута Града Заје-
чара (“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  09.02.2015. године, донела је   
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА 
УРЕЂИВАЊЕ  ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописује се 
поступак обрачуна и наплате доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта, 
зоне и врсте намена објеката, износи 
коефицијената зоне и намене, критери-
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јуми, износ и поступак умањивања 
доприноса, посебна умањења за 
недостајућу инфраструктуру и услови и 
начин обрачуна умањења за трошкове 
инфраструктурног опремања средствима 
инвеститора као и друга питања од 
значаја за обрачун и наплату доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта.  
 

Члан 2. 
 
 Уређивање грађевинског земљиш-
та обухвата његово припремање и 
опремање.  
 Припремање земљишта обухвата 
истражне радове, израду геодетских, 
геолошких и других подлога, израду 
планске и техничке документације, прог-
рама за уређивање грађевинског земљи-
шта, расељавање, уклањање објеката, 
санирање терена и друге радове.  
 Опремање земљишта обухвата 
изградњу објеката комуналне инфраструк-
туре и изградњу и уређење површина 
јавне намене.  
 Уређивање грађевинског земљиш-
та врши се према средњорочним и 
годишњим програмима уређивања.  
 

Члан 3. 
 

 Допринос за уређивање грађевин-
ског земљишта плаћа инвеститор. 
 Средства добијена од доприноса 
за уређивање грађевинског земљишта 
користе се за уређивање и прибављање 
грађевинског земљишта у јавну својину и 
за изградњу и одржавање објеката 
комуналне инфраструктуре.  
 
 

II  ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 
 

Члан 4. 
 

 Износ доприноса се утврђује 
решењем о издавању грађевинске дозво-
ле, односно решењем о накнадном изда-
вању грађевинске и употребне дозволе у 
поступку легализације, а на основу 
обрачуна доприноса који врши Jавно пре-
дузеће “Дирекција за изградњу” Зајечар (у 
даљем тексту: Јавно предузеће). 

 Висина доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта за изградњу 
објекта обрачунава се тако што се, 
просечна цена квадратног метра станова 
новоградње у Граду Зајечару, објављена 
од стране Републичког завода за 
статистику за територију Града Зајечара, 
помножи са укупном нето површином 
објекта који је предмет градње, 
израженом у м² и са коефицијентом зоне 
и коефицијентом намене објекта 
утврђеним овом Одлуком.  
 

Члан 5. 
 

 Грађевинско земљиште потпуно 
комунално опремљено за грађење је 
земљиште на коме је изграђен приступни 
пут са тротоаром и јавном расветом, 
водоводна и канализациона мрежа. 
 Допринос за уређивање грађевин-
ског земљишта не обухвата трошкове 
електродистрибутивне мреже и објеката, 
ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибу-
тивни систем, мрежу и објекте топлифика-
ције и гасификације, које инвеститор 
посебно уговара са надлежним јавним 
предузећима.   
 
 
а ) ЗОНЕ   

 
Члан 6. 

 
 За утврђивање доприноса за уре-
ђивање грађевинског земљишта одређују 
се следеће зоне у Граду Зајечару, и то:  
          ЕКСТРА ЗОНА – обухвата 
земљиште у блоку између улица: Раднич-
ка до ул. Тимочке буне, ул. Тимочке буне 
до ул. Варшавске, ул. Варшавска до ул. 
Македонске, ул. Македонска до ул. Јакши-
ћеве, ул. Јакшићева до ул. Косовске, ул. 
Косовска до ул. Мије Станимировића, ул. 
Мије Станимировића до ул. Ђорђа Симео-
новића, ул. Ђорђа Симеоновића до ул. 
Хајдук Вељкове, ул. Хајдук Вељкова до 
ул. Катанићеве, ул. Катанићева до реке 
Црни Тимок, реком Црни Тимок до желез-
ничке пруге Зајечар – Неготин, железнич-
ком пругом Зајечар – Неготин до ул. 
Радничке. Све набројане улице са леве и 
десне стране припадају екстра зони. 
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           I ЗОНА – обухвата земљиште у 
блоку од екстра зоне до улица: реком 
Црни Тимок до Ватрогасног дома, ул. 
Лесковачка до ул. Саве Ковачевића, ул 
Саве Ковачевића до ул. Милоша 
Обилића, ул. Милоша Обилића до 
железничке пруге Ниш – Зајечар, 
железничком пругом Ниш – Зајечар до ул. 
Радничке. Све набројане улице са леве и 
десне стране припадају првој зони. 
        II ЗОНА – обухвата земљиште у 
блоку од  I зоне до улица: пут Зајечар – 
Параћин до ул. Шљиварски пут, ул. 
Шљиварски пут до ул. Слободана 
Пенезића Крцуна, ул. Слободана 
Пенезића Крцуна до ул. Московске, ул. 
Московска до ул. Лазаревачке, ул. 
Лазаревачка до пута Зајечар – Параћин, 
путем Зајечар – Параћин до ул. Сутјеске, 
ул. Сутјеска до реке Црни Тимок, реком 
Црни Тимок до ул. Олимпијске, ул. 
Олимпијска до ул. Станоја Гачића, ул. 
Станоја Гачића до ул. Париске комуне, ул. 
Париске комуне до ул. Арсенија Спасића, 
ул. Арсенија Спасића до ул. Сињске, ул. 
Сињска до ул. Фрушкогорске, ул. 
Фрушкогорска до ул. Виктора Бубња, ул. 
Виктора Бубња до ул. Мачванске, ул. 
Мачванска до ул. Петра Лековића, ул. 
Петра Лековића до ул. Боривоја 
Цоловића, ул. Боривоја Цоловића до ул. 
Партизанске, ул. Партизанска до ул. Васе 
Пелагића, ул. Васе Пелагића до ул. Иве 
Андрића, ул. Иве Андрића до ул. Браће 
Рибникар, ул. Браће Рибникар до ул. 
Невесињске, ул. Невесињска до ул. 
Панчевачке, ул. Панчевачка до ул. 
Војвођанске, ул. Војвођанска до ул. 
Зетске, ул. Зетска до ул. Милоша 
Обилића, ул. Милоша Обилића до ул. 
Изворски пут, до реке Бели Тимок, реком 
Бели Тимок до моста за насеље 
„Вишњар“, односно до пруге Ниш – 
Зајечар. Све набројане улице са леве и 
десне стране припадају другој зони. 
          III ЗОНА – обухвата насеља: 
„Вишњар“, „Гњилак“, „Пазариште“ и 
„Лубнички пут“ до граница грађевинског 
подручја Зајечара и насеље „Грљански 
пут“ до Лубничке реке. 
       IV ЗОНА – обухвата све остало 
земљиште у грађевинском подручју Заје-
чара, које није обухваћено претходним 
зонама. 

б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 7. 
 

 Намене објеката за које се плаћа 
допринос су:  
 стамбена: индивидуални и колективни 

стамбени објекти, стамбени простор у 
стамбено - пословним објектима  и 
пратећи гаражни простор у стамбеним 
и стамбено - пословним објектима; 

 комерцијална: трговинске објекте, 
пословне објекте и канцеларије, 
пословно-стамбене апартмане, 
мењачнице, кладионице, коцкарнице, 
видео клубове, гараже као засебне 
комерцијалне објекте, хотеле, 
угоститељске објекте, бензинске пумпе, 
као и друге објекте комерцијалног и 
услужног карактера   

 јавна: објекти јавне намене који могу 
бити у свим облицима својине, осим 
јавне, (болнице, домови здравља, 
домови за старе, објекти образовања, 
отворени и затворени спортски и 
рекреативни објекти, објекти културе, 
саобраћајни терминали, поште и други 
објекти) и објекти - простори 
традиционалних цркава и 
традиционалних верских заједница у 
смислу Закона о црквама и верским 
заједницама ("Службени гласник РС", 
број 36/2006) 

 остала: магацински простор, 
стоваришта, пијаце,  гаражни простор у 
свим наведеним објектима, 
пољопривредни објекти, економски 
објекти, гаражни простор у наведеним 
објектима, помоћни објекти, отворени 
паркинзи, спољна степеништа, терасе 
и надстрешнице. 

 
  Објекти који нису наведени у ставу 
1 овог члана, уподобиће се најсличнијој 
наведеној намени.  
 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 
 За обрачунавање доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта 
одређују се следећи коефицијенти: 
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Члан 8. 

 
Коефицијент за зону (Кз): 
 
Урбанистичка зона Коефицијент 
Екстра зона 0,080 
Прва зона  0,060 
Друга зона 0,035 
Трећа зона 0,020 
Четврта зона 0,010 

 
Коефицијент за намену (Кн): 
 
Намена објекта Коефицијент 
Стамбена 0,400 
Комерцијална 1,100 
Jавна 0,550 
Остала 0,200 

 
 

Члан 9. 
 

 У случају опремљености грађевин-
ског земљишта приступним путем, кана-
лизационом и водоводном мрежом, 
тротоаром и јавном расветом, коефици-
јент комуналне опремљености је 1. 
 
 Уколико је земљиште непотпуно 
опремљено комуналном инфраструкту-
ром, допринос обрачунат у складу са 
чланом 4. ове Одлуке,  умањује се за 
одређени проценат, у складу са следећом 
табелом: 
 
Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
умањења 

приступни пут 20% 
канализациона мрежа  20% 
водоводна мрежа 10% 
тротоар 5% 
јавна расвета 5% 

 
Члан 10. 

 
 Обрачун доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта врши се на 
захтев инвеститора из члана 3. ове 
Одлуке, а на основу достављене 
урбанистичко - техничке документације, 
односно правноснажних локацијских 

услова, извода из пројекта за грађевинску 
дозволу, сепарата пројекта за грађевинску 
дозволу која се мења, пројекта изведеног 
стања и друге документације прописане 
важећим Законом о планирању и 
изградњи и подзаконским актима. 
 

Члан  11. 
 

 Допринос за уређивање грађевин-
ског земљишта не обрачунава се за 
објекте јавне намене у јавној својини, 
објекте комуналне и друге инфраструк-
туре, производне и складишне објекте, 
подземне етаже објеката високоградње 
(простор намењен за гаражирање возила, 
подстанице, трафостанице, оставе, ве-
шернице и сл.), осим за делове подземне 
етаже које се користе за комерцијалне 
делатности, отворена дечија игралишта, 
отворене спортске терене и атлетске 
стазе. 
 

Члан 12. 
  

 За изградњу објеката за обављање 
делатности која је од значаја за 
привредни развој Града Зајечара, 
допринос се може умањити до 50%, уз 
сагласност Градског већа Града Зајечара. 
 Умањење из става 1. овог члана не 
односи се на објекте станоградње.  

 
Члан 13. 

 

 Уколико се мења намена објекта, 
односно дела објекта у другу намену 
објекта за коју је прописан већи износ 
доприноса, инвеститор је у обавези да 
плати разлику доприноса за другу (нову) 
намену објекта за коју је прописан већи 
износ доприноса. 
 

Члан 14. 
 

 Уколико у току изградње настану 
измене у односу на грађевинску дозволу и 
инвеститор изгради већу површину, 
обавезан је да достави нови пројекат за 
грађевинску дозволу, односно сепарат за 
грађевинску дозволу, на основу којих ће 
се сачинити обрачун доприноса за 
разлику у површини, који ће бити 
саставни део измењеног решења о 
грађевинској дозволи. 
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Члан 15. 

 

 Инвеститор који уклања постојећи 
објекат који је изграђен у складу са 
законом, у циљу изградње новог објекта 
на истој локацији плаћа допринос за 
уређивање грађевинског земљишта само 
за разлику у броју квадрата корисне 
површине између објекта који планира да 
изгради и објекта који се уклања. 
 Легалност и површина објекта из 
става 1. овог члана доказује се: изводом 
из Листа непокретности; грађевинском и 
употребном дозволом или актом 
надлежног органа да је објекат грађен  у 
периоду када за његову изградњу није 
било потребно издавање грађевинске и 
употребне дозволе. Уколико наведене 
исправе не садрже податке о површини 
објекта, иста се утврђује актом надлежног 
органа, на основу техничке документације 
која је саставни део грађевинске дозволе,  
или увиђаја на лицу места.  
 
 

III  НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 16. 
 

 Допринос за уређивање грађевин-
ског земљишта може се платити 
једнократно у целости или на рате.  
 Инвеститор допринос за уређива-
ње грађевинског земљишта може платити 
на следећи начин:  
 једнократно у целости са умањењем  у 

износу од 30%  или 
 у 36 месечних рата, уз усклађивање 

рата, на месечном нивоу, са индексом 
потрошачких цена према подацима  
Републичког завода за статистику.  

 У случају плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта на 
рате, инвеститор је дужан да као средство 
обезбеђења плаћања достави: 
1. меницу са меничним овлашћењем и 

потврдом пословне банке да је поднет 
захтев за регистрацију менице, 

2. неопозиву банкарску гаранцију, 
наплативу на први позив, без 
приговора која гласи на укупан износ 
недоспелих рата и која је издата на 

рок који мора бити дужи три месеца  
од дана доспећа последње рате или 

3. успостави хипотеку, на објекту који 
вреди најмање 30% више од укупног 
износа недоспелих рата, у корист 
јединице локалне самоуправе 

  

 У случају плаћања доприноса за 
уређивање грађевинског земљишта на 
рате за изградњу објеката чија укупна 
бруто развијена грађевинска површина не 
прелази 200м2 и који не садржи више од 
две стамбене јединице не достављају се 
средства обезбеђења. 
 Право на умањење  има и 
инвеститор који плаћање врши у ратама у 
случају једнократног плаћања преосталих 
недоспелих рата, у висини од 30% 
преосталог дуга.  
 

Члан 17. 
 

 Инвеститор је дужан да достави 
потврду Јавног предузећа да је извршио 
уплату доприноса у целости, односно ако 
плаћа на рате, потврду да је уплатио прву 
рату и достави средства обезбеђења 
надлежном органу, најкасније до 
подношења пријаве радова. 
 Уколико инвеститор не измири 
доспели износ доприноса у прописаном 
року, наплата ће се извршити принудним 
путем, у поступку прописаном важећим 
Законом о преском систему и пореској 
администрацији. 
 Трошкови принудне наплате падају 
на терет инвеститора. 
 
 

IV  УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ 
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ 

КОМУНАЛНОГ ОПРЕМАЊА 
НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА ФИЗИЧКИХ 
И ПРАВНИХ ЛИЦА 

 
Члан  18. 

 

 Грађевинско земљиште које није 
уређено у смислу ове Одлуке, а налази се 
у обухвату планског документа на основу 
кога се могу издати локацијски услови, 
односно грађевинска дозвола, може се 
припремити, односно опремити и 
средствима физичких или правних лица.  
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 Заинтересовано лице, односно 
инвеститор објекта који се гради на 
неуређеном грађевинском земљишту, 
подноси Јавном предузећу предлог о 
финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта. 

 Уз предлог о финансирању, лице из 
става 2. овог члана прилаже: 
 правноснажне локацијске услове, 
 доказ о решеним имовинско – правним 

односима за  парцелу на којој намерава 
да гради објекат, 

 копију плана за  парцеле,  
 предлог динамике и рокова изградње.  
 

Члан  19. 
 
 Јавно предузеће  након разматра-
ња предлога лица из става 2. члана 18. 
ове Одлуке и достављене документације, 
припрема Елаборат о заједничком 
припремању, односно опремању грађе-
винског земљишта и предлог уговора о 
заједничком припремању, односно 
опремању грађевинског земљишта.  
 
 Елаборат из става 1. овог члана 
садржи: 
 
 податке о локацији односно зони у којој 

се планира опремање грађевинског 
земљишта, 

 податке из урбанистичког плана и 
техничке услове за изградњу 
недостајуће инфраструктуре, 

 податке из програма уређивања 
грађевинског земљишта, 

 границе локације која се припрема, 
односно опрема са пописом 
катастарских парцела, 

 динамику и рок изградње комуналне 
инфраструктуре, 

 обавезу Јавног предузећа да обезбеди 
стручни надзор у току извођења радова 

 одређивање учешћа сваке уговорне 
стране у обезбеђивању, односно финан-
сирању израде техничке документације 
и стручне контроле техничке докумен-
тације, извођењу радова и избору 
извођача радова, као и других трошкова 
у вези са опремањем грађевинског 

земљишта, укључујући висину и рокове 
обезбеђивања финансијских и других 
средстава; 

 одређивање објеката који се граде и 
који ће прећи у својину Града Зајечара, 

 средства обезбеђења испуњења 
обавеза уговорних страна.  

 
Члан 20. 

 
 На основу елабората из члана 19. 
ове Одлуке закључује се Уговор о 
заједничком припремању, односно опре-
мању грађевинског земљишта између 
лица из става 2. члана 18.  ове Одлуке и 
Јавног предузећа. 
 
 Уговор из става 1. овог члана 
садржи следеће:  
 
 податке о локацији, односно зони у којој 

се планира опремања грађевинског 
земљишта;  

 податке из планског документа и 
техничке услове за изградњу;  

 податке из програма уређивања грађе-
винског земљишта;  

 границе локације која се припрема, 
односно опрема са пописом катастар-
ских парцела;  

 динамику и рок изградње;  
 oбавезу Јавног предузећа да обезбеди 

стручни надзор у току извођења радова;  
 одређивање учешћа сваке уговорне 

стране у обезбеђивању, односно 
финансирању израде техничке докумен-
тације и стручне контроле техничке 
документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других 
трошкова у вези са опремањем грађе-
винског земљишта, укључујући висину и 
рокове обезбеђивања финансијских и 
других средстава;  

 одређивање објеката који се граде и 
који ће прећи у својину Града Зајечара; 

 средства обезбеђења за испуњење 
обавеза уговорних страна.  
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VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 21. 

Инвеститори који су закључили 
уговоре са Јавним предузећем о регули-
сању накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта или исте закључе до 
01.03.2015. године у обавези су да плаћају 
накнаду за уређивање грађевинског 
земљишта у свему у складу са закључе-
ним уговором. 

 
Члан 22. 

 
 Ступањем на снагу ове Одлуке 
престају да важе одредбе  Одлуке  о 
критеријумима и мерилима за уговарање 
висине накнаде за уређивање грађевин-
ског земљишта (“Сл.лист Града Зајечара”, 
бр.46/13). 
 

Члан 23. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања  у “Сл.листу 
Града Зајечара”, а примењиваће се од 
1.03.2015. године. 
 
 
I бр. 011-8 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

    
 
               На основу члана 28. и члана 29. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др.закон), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07),  и члана 39. став 1. тачка 
10. 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  
09.02.2015. године, донела је 
 
 

ОДЛУКУ   
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНOГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

“ВОДОВОД” ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 

 Oвом Одлуком прописује се 
спровођење  јавног конкурса за имено-
вање директора Јавног комуналног 
предузећа “Водовод” Зајечар, чији је 
оснивач Град Зајечар (у даљем тексту: 
Јавно предузеће). 
 

Члан 2. 
 

 Спровођење јавног конкурса у 
смислу ове Одлуке чине послови на 
припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању 
кандидата као и доношење одговарајућих 
аката у складу са Законом. 
 

Члан 3. 
 

 На конкурсу за именовање 
директора Јавног комуналног предузећа 
“Водовод” Зајечар ( у даљем тексту: 
конкурс), могу учествовати сва 
заинтересована лица која испуњавају 
услове конкурса. 
 Учесник на конкурсу је свако 
физичко лице које поднесе пријаву на 
конкурс. 
 Сви учесници добијају све 
информације везане за конкурс и 
прописују им се исти услови и рокови. 
 

Члан 4. 
 

 Утврђени услови за учешће 
садржани су у огласу јавног конкурса. 
 Услови за учешће на конкурсу не 
могу имати дискриминаторски карактер у 
било ком смислу. 
 

Члан 5. 
 

 Комплетна документација и инфор-
мације везане за конкурс су доступне 
јавности. 
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Члан 6. 

 
 Општи и посебни услови и 
критеријуми за именовање директора 
јавног предузећа прописани су Законом о 
јавним предузећима, односно Законом о 
раду  и Статутом  јавног предузећа. 
 

Члан 7. 
 

 Оглас о јавном конкурсу за 
именовање директора овог јавног 
предузећа објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, у дневном 
листу “Политика”, "Службеном листу 
Града Зајечара“ као и на интернет 
страници Града Зајечара, уз навођење 
дана када је оглас објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије “. 
 Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања 
огласа о јавном конкурсу у „Службеном 
гласнику Републике Србије “. 
 

Члан 8. 
 

 Поступак спровођења конкурса 
спроводи Комисија за именовање 
директора јавних предузећа, образована 
решењем Скупштине Града Зајечара бр. I 
број 02-244/2014 од  28.04.2014. године (у 
даљем тексту: Комисија). 
 Комисија је независна у својим 
одлукама и ставовима. 
 

Члан 9. 
 

 Комисија спроводи конкурс тако 
што саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање и међу 
њима спроводи изборни поступак. 
 У изборном поступку се, 
оцењивањем стручне оспособљености, 
знања и вештине, утврђује резултат 
кандидата према мерилима прописаним 
за именовање директора јавног 
предузећа. 
 Изборни поступак може да се 
спроведе у више делова, писменом 
провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин.  
 
 

 Кандидате који су испунили 
мерила прописана за именовање директо-
ра, комисија увршћује на ранг листу. 
Листа за именовање са највише три најбо-
ље рангирана кандидата са бројчано 
исказаним и утврђеним резултатима 
према мерилима прописаним за именова-
ње, доставља се Градском већу Града 
Зајечара. Истовремено, Комисија достав-
ља и записник о изборном поступку. 
 

Члан  10. 
 

 Градско веће Града Зајечара, на 
основу листе за именовање и записника о 
изборном поступку, утврђује предлог акта 
о именовању и доставља га Скупштини 
Града Зајечара. 
 

Члан 11. 
 

 Скупштина  Града Зајечара након 
разматрања достављене ранг листе и 
предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са 
листе. 
 Решење о именовању директора 
коначно је. 
 

 Члан 12. 
 

 Решење о именовању доставља се 
лицу које је именовано и објављује се у  
“Службеном гласнику Републике Србије” и 
у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на 
интернет страници Града Зајечара. 
 По примерак решења о именовању 
са образложењем доставља се именова-
ном лицу  и свим кандидатима који су 
учествовали у поступку јавног конкурса. 
 

Члан 13. 
 

 Кандидату који је учествовао у 
изборном поступку, на његов захтев, 
комисија је дужна да у року од два дана 
од дана пријема захтева омогући увид у 
документацију јавног конкурса, под 
надзором комисије. 
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Члан 14.  

 
 Именовани кандидат дужан је да 
ступи на рад у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању у 
“Службеном гласнику Републике Србије”. 
 Рок из става 1. овог члана 
Скупштина Града Зајечара из оправданих 
разлога може продужити за још осам 
дана. 
 Директор јавног предузећа заснива 
радни однос на одређено време. 
 

Члан 15. 
 

 Ако именовано лице не ступи на 
рад у року који  је одређен,  Скупштина  
Града Зајечара може да именује неког 
другог кандидата са листе кандидата. 
 Ако нико од кандидата са листе за 
именовање не ступи на рад у року који  је 
одређен, комисија ће одлучити о даљем 
току поступка. 
              Ако ни после спроведеног јавног 
конкурса  Скупштини Града Зајечара не 
буде предложен кандидат за именовање 
због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у 
изборном поступку не испуњава услове за 
именовање или ако Скупштина Града 
Зајечара не именује предложеног 
кандидата или другог кандидата са листе, 
спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаном Законом. 
 

Члан 16.  
 

 Ову одлуку доставити Комисији  и 
Надзорном одбору Јавног предузећа. 
 

Члан 17. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу 
наредног  дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Зајечара “. 
 
I Број: 011-9 
У Зајечару, 09.02.2015. године.  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

              На основу члана 28. и члана 29. 
Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, бр. 119/12, 116/13 – 
аутентично тумачење и 44/14 – др.закон), 
члана 32. став 1. тачка 9. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, бр. 129/07),  и члана 39. став 1. тачка 
10. 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  
09.02.2015. године, донела је 
 

ОДЛУКУ   
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 
ЈАВНOГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА 

“ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ” ЗАЈЕЧАР 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком прописује се 
спровођење  јавног конкурса за именова-
ње директора Јавног комуналног 
предузећа “Зајечарпаркинг” Зајечар, чији 
је оснивач Град Зајечар (у даљем тексту: 
Јавно предузеће). 
 

Члан 2. 
 

 Спровођење јавног конкурса у 
смислу ове Одлуке чине послови на 
припреми и објављивању огласа, 
прикупљању пријава и рангирању 
кандидата као и доношење одговарајућих  
аката у складу са Законом. 

 
Члан 3. 

 
 На конкурсу за именовање дирек-
тора јавног комуналног предузећа “Заје-
чарпаркинг” Зајечар (у даљем тексту: 
конкурс), могу учествовати сва заинтере-
сована лица која испуњавају услове 
конкурса. 
 Учесник на конкурсу је свако физи-
чко лице које поднесе пријаву на конкурс. 
 Сви учесници добијају све 
информације везане за конкурс и 
прописују им се исти услови и рокови. 
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Члан 4. 

  
 Утврђени услови за учешће 
садржани су у огласу јавног конкурса. 
 Услови за учешће на конкурсу не 
могу имати дискриминаторски карактер у 
било ком смислу. 
 

Члан 5. 
 

 Комплетна документација и инфор-
мације везане за конкурс су доступне 
јавности. 
 

Члан 6. 
 

 Општи и посебни услови и 
критеријуми за именовање директора 
јавног предузећа прописани су Законом о 
јавним предузећима, односно Законом о 
раду и Статутом  јавног предузећа. 
 

Члан 7. 
 

 Оглас о јавном конкурсу за 
именовање директора овог јавног 
предузећа објављује се у „Службеном 
гласнику Републике Србије“, у дневном 
листу “Политика”, “Службеном листу 
Града Зајечара“ као и на интернет 
страници Града Зајечара, уз навођење 
дана када је оглас објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије “. 
 Рок за подношење пријава на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања 
огласа о јавном конкурсу у „Службеном 
гласнику Републике Србије “. 
 

Члан 8. 
 

 Поступак спровођења конкурса 
спровешће Комисија за именовање 
директора јавних предузећа, образована 
решењем Скупштине Града Зајечара бр. I 
број 02-244/2014 од  28.04.2014. године (у 
даљем тексту: Комисија). 
 Комисија је независна у својим 
одлукама и ставовима. 
 

Члан 9. 
 

 Комисија спроводи конкурс тако 
што саставља списак кандидата који 
испуњавају услове за именовање и међу 
њима спроводи изборни поступак. 

 У изборном поступку се, оцењи-
вањем стручне оспособљености, знања и 
вештине, утврђује резултат кандидата 
према мерилима прописаним за имено-
вање директора јавног предузећа. 
 Изборни поступак може да се 
спроведе у више делова, писменом 
провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин.  
 Кандидате који су испунили мери-
ла прописана за именовање директора, 
комисија увршћује на ранг листу. Листа за 
именовање са највише три најбоље 
рангирана кандидата са бројчано исказа-
ним и утврђеним резултатима према 
мерилима прописаним за именовање, 
доставља се Градском већу Града 
Зајечара. Истовремено, Комисија достав-
ља и записник о изборном поступку. 
 

Члан  10. 
 

 Градско веће Града Зајечара на 
основу листе за именовање и записника о 
изборном поступку, утврђује предлог акта 
о именовању и доставља га Скупштини 
Града Зајечара. 
 

Члан 11. 
 

 Скупштина  Града Зајечара након 
разматрања достављене ранг листе и 
предлога акта, одлучује о именовању 
директора јавног предузећа, доношењем 
решења о именовању предложеног 
кандидата или неког другог кандидата са 
листе. 
 Решење о именовању директора 
коначно је. 
 

Члан 12. 
 

 Решење о именовању доставља се 
лицу које је именовано и објављује се у  
“Службеном гласнику Републике Србије” и 
у „Службеном листу Града Зајечара“. 
 Решење из става 1. овог члана са 
образложењем обавезно се објављује на 
интернет страници Града Зајечара. 
 По примерак решења о именовању 
са образложењем доставља се именова-
ном лицу  и свим кандидатима који су 
учествовали у поступку јавног конкурса. 
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Члан 13. 

 
 Кандидату који је учествовао у 
изборном поступку, на његов захтев, 
комисија је дужна да у року од два дана 
од дана пријема захтева омогући увид у 
документацију јавног конкурса, под 
надзором комисије. 
 

Члан 14.  
 

 Именовани кандидат дужан је да 
ступи на рад у року од осам дана од дана 
објављивања решења о именовању у 
“Службеном гласнику Републике Србије”. 
 Рок из става 1. овог члана 
Скупштина Града Зајечара из оправданих 
разлога може продужити за још осам 
дана. 
 Директор јавног предузећа заснива 
радни однос на одређено време. 
 

Члан 15. 
 

 Ако именовано лице не ступи на 
рад у року који је одређен,  Скупштина  
Града Зајечара може да именује неког 
другог кандидата са листе кандидата. 
 Ако нико од кандидата са листе за 
именовање не ступи на рад у року који  је 
одређен, комисија ће одлучити о даљем 
току поступка. 
              Ако ни после спроведеног јавног 
конкурса  Скупштини Града Зајечара не 
буде предложен кандидат за именовање 
због тога што је Комисија утврдила да 
ниједан кандидат који је учествовао у 
изборном поступку не испуњава услове за 
именовање или ако Скупштина Града 
Зајечара не именује предложеног 
кандидата или другог кандидата са листе, 
спроводи се нови јавни конкурс на начин и 
по поступку прописаном Законом. 
 

Члан 16.  
 

 Ову одлуку доставити Комисији  и 
Надзорном одбору Јавног предузећа. 
 
 
 

Члан 17. 
 

            Ова Одлука ступа на снагу 
наредног  дана од дана објављивања у 
„Службеном листу Града Зајечара “. 
 
I Број: 011-11 
У Зајечару, 09.02.2015. године.  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

   
 
 На основу члана  66. став 6. 
Пословника Скупштине Града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр.1/08, 13/09 и 
9/11), Скупштина Града Зајечара на 
седници одржаној 09.02.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА ФУНКЦИЈЕ 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
 УТВРЂУЈЕ СЕ Драгану Јовано-
вићу, престанак функције члана Градског 
већа Града Зајечара, са 21.01.2015. 
године, због подношења оставке. 
 Именовани остаје на дужности и 
врши текуће послове до избора новог 
члана Градског већа Града Зајечара. 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Драган Јовановић поднео је 
оставку на функцију члана Градског већа 
Града Зајечара дана 21.01.2015. године. 
 Чланом 66. став 6. Пословника 
Скупштине Града Зајечара прописано је 
да ако члан Градског већа поднесе 
оставку, на првој наредној седници 
Скупштине, без отварања претреса, 
утврђује се да је члану Градског већа 
престала функција даном подношења 
оставке, а ставом 7. истог члана 
наведеног Пословника прописано је да 
члан Градског већа коме је утврђен 
престанак функције због подношења 
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оставке, остаје на дужности и врши текуће 
послове до избора новог члана Градског 
већа.  
 Скупштина Града Зајечара је на 
својој 80. седници одржаној дана 
09.02.2015. године утврдила Драгану 
Јовановићу престанак функције члана 
Градског већа Града Зајечара. 
 
 Имајући у виду напред наведено, 
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 овог Решења. 
 Решење доставити: именованом, 
Одељењу за финансије Градске управе 
Града Зајечара, Одсеку за област радних 
односа Скупштине Града Зајечара и 
архиви. 
 
 I број: 02-45 
 У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник,с.р. 

    
 
 На основу члана 45. и члана 66. 
став 3. Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС", бр. 129/07), члана 57. 
став 4. Статута града Зајечара ("Сл.лист 
града Зајечара",бр.1/08,20/09, 21/11, 56/13 
и 22/14), члана 66. став 5. и члана 68. 
Пословника Скупштине града Зајечара 
(„Сл.лист града Зајечара“,бр.1/08,13/09 и 
9/11), Скупштина града Зајечара, на 
седници одржаној 09.02.2015. године, 
донела је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗБОРУ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 Маја Милетић  из Зајечара, бира 
се за члана Градског већа града Зајечара. 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 

О б р а з л о ж е њ е 
  
 Чланом 45. став 1. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
општинско веће чине председник 
општине, заменик председника општине, 
као и чланови општинског већа чији је 
број утврђен статутом општине и које 
бира скупштина општине, на период од 
четири године, тајним гласањем, већином 
од укупног броја одборника. 
 Према ставу 2. овог члана 
наведеног Закона прописано је да 
кандидате за чланове општинског већа 
предлаже кандидат за председника 
општине, а према ставу 6. овог члана, 
број чланова општинског већа које 
скупштина општине бира на предлог 
председника општине, не може бити већи 
од 11. 
 Чланом 66. став 3. истог Закона 
прописано је да одредбе овог закона које 
се односе на скупштину општине 
примењују се на градску скупштину, 
чланом 66. став 4. прописано је да се 
одредбе овог Закона које се односе на 
председника општине примењују и на 
градоначелника, а ставом 5. истог члана 
овог Закона прописано је да се одредбе 
овог Закона које се односе на општинско 
веће примењују и на градско веће. 
 Чланом 57. став 4. Статута Града 
Зајечара прописано је да чланове 
Градског већа бира Скупштина града, на 
период од четири године, тајним 
гласањем, већином од укупног броја 
одборника.  
 Пословником Скупштине Града 
Зајечара уређен је начин и поступак 
избора чланова Градског већа града 
Зајечара.  
 Образложени предлог за избор 
члана Градског већа града Зајечара 
поднео је Градоначелник града Зајечара 
Велимир Огњеновић. 
  
 Милетић Маја рођена је у Зајечару 
1976. године. Завршила је Економску 
школу у Зајечару, смер економски 
техничар, а дипломирала је на 
Пољопривредном факултету у Београду и 
стекла звање дипломирани инжењер 
пољопривреде за агроекономију.  Од 
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2001. године до 2003. године радила је у 
„Sim trade“ Београд, од 2003. до 2004. 
године у „Magnat“ Београд, а од 2004. 
године до 2005. у „Michel“ у Земуну. 2011. 
године је радила као асистент саветник 
при Министарству пољопривреде и 
шумарства, а од 2011. године до 2014. 
године у „Агенцији за рурални развој и 
планирање“ у Зајечару. Поседује виши 
ниво знања енглеског језика.  
  
 Скупштина града Зајечара 
разматрала је овај предлог и већином од 
укупног броја одборника, донела решење 
као у диспозитиву.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ 
СРЕДСТВУ: Против овог решења може се 
покренути управни спор тужбом код 
Управног суда у Београду, у року од 30 
дана од дана пријема решења. Тужба се 
предаје Суду непросредно или преко 
поште. 
  
 Решење доставити именованоj, 
Одељењу за финансије Градске управе 
града Зајечара и архиви. 
 
 I број: 02-46/15 
  У Зајечару, 09.02.2015. године 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр  Саша Мирковић, 

дипл.правник,с.р. 
    
 
   На основу члана 51a став 3.  
Закона о планирању и изградњи 
(“Сл.гласник РС”, бр.72/09, 81/09, 64/10-
УС, 24/11 и 121/12, 42/13-УС, 50/2013-УС, 
98/2013-УС, 132/14 и 145/14), члана 3. 
Одлуке о уређењу положаја, овлашћења, 
права и дужности главног урбанисте 
Града Зајечара (“Сл.лист Града Зајечара”, 
бр.3/15) и 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  
09.02.2015. године, донела је   

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ  ГЛАВНОГ УРБАНИСТЕ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 
 

 БИЉАНА ЂЕРГОВИЋ, дипл. 
инжењер архитектуре из Зајечара, 
ИМЕНУЈЕ СЕ за главног урбанисту Града 
Зајечара (у даљем тексту: главни 
урбаниста), на период од четири године. 
 

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

 
О б р а з л о ж е њ е 

       
 Чланом 51а став 1. Закона о 
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, 
бр.72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11 и 121/12, 
42/13-УС, 50/2013-УС, 98/2013-УС и 
132/14), прописано је да главни урбаниста 
координира израду планских докумената 
и врши координацију рада између органа 
надлежног за послове урбанизма и јавних 
предузећа и других институција 
укључених у поступке израде и доношења 
планских докумената. 
     Ставом 2. истог члана прописано је да 
је главни урбаниста по функцији 
председник комисије за планове, а ставом 
3. да главног урбанисту  именује 
скупштина општине, односно града, 
односно града Београда, на период од 
четири године.  
 Ставом 4. прописано је да главни 
урбаниста може бити лице са стеченим 
високим образовањем, односно смером 
на академским студијама другог степена 
(дипломске академске студије-мастер, 
специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), одно-
сно на основним академским студијама у 
трајању од најмање пет година у области 
архитектуре и одговарајућом лиценцом 
издатом у складу са овим законом и 
најмање десет година радног искуства у 
области урбанистичког планирања и 
архитектуре. 
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 Такође, одредбом члана 3. Одлуке 
о уређењу положаја, овлашћења, права и 
дужности главног урбанисте Града 
Зајечара (“Сл.лист Града Зајечара”, 
бр.3/15) прописано је да Скупштина Града 
Зајечара именује главног урбанисту на 
период од четири године.  
 Биљана Ђерговић из Зајечара, 
дипломирала је на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду 1993. 
године. По завршетку студија запошљава 
се у Јавном предузећу за планирање, 
пројектовање и изградњу “Простор” 
Зајечар, где у периоду од 1994-2002. 
године обавља послове сарадника у 
планирању, самосталног планера и 
руководиоца Одељења за урбанизам. Од 
2002-2011. године ради у Бироу за 
пројектовање, инжењеринг и надзор 
“Буги” Зајечар, као одговорни пројектант и 
одговорни урбаниста. Средином 2011. 
године основала је Пројектни биро 
“Урбопро” Зајечар у коме је, као директор, 
радила на изради архитектонских 
пројеката, урбанистичких пројеката и 
пројеката парцелације, све до јуна 2012. 
године када прелази у Завод за 
урбанистичко планирање Неготин, где 
обавља послове одговорног урбанисте. 
Лиценцу одговорног урбанисте бр.200 
0317 03 и лиценцу одговорног пројектанта 
број 300 1433 03 стекла је у току 2003. 
године. У периоду од 2008. до 2011. 
године била је председник Комисије за 
планове Града Зајечара и учествовала у 
изради многих значајних пројеката. 
  Сагласно наведеном именована 
испуњава услове прописане чланом 51а 
став 4. Закона. 
 Чланом 39. став 1. тачка 7. Статута 
Града Зајечара прописано је да 
Скупштина града, у складу са законом, 
доноси прописе и друге опште акте, а 
тачком 30 да обавља и друге послове 
утврђене законом и Статутом.  
  
  Имајући у виду напред наведено, 
Градско веће Града Зајечара је 
размотрило нацрт акта о именовању и 
утврдило Предлог Решења о именовању 
главног урбанисте Града Зајечара и 
предлаже Скупштини Града Зајечара да 
исти размотри и усвоји. 

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. 
 Решење доставити: Ђерговић 
Биљани, Зајечар, ул. Змајева бр.8; 
Одељењу за урбанизам, грађевинске и 
комунално стамбене послове Градске 
управе Града Зајечара и архиви. 
 
I број: 02-42 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
мр Саша Мирковић, дипл. правник, с.р.  

   
 

 На основу члана 54. став 2. Закона 
о основама система образовања и 
васпитања ("Службени гласник РС", 
бр.72/09, 52/2011 и 55/2013), члана 39. 
тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник 
РС“,бр.30/2010), Скупштина Града Зајеча-
ра, на седници одржаној 09.02.2015. 
године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ" У ВРАЖОГРНЦУ 

 
 РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана 
Школског одбора Основне школе  "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу, Бобан 
Умљеновић, представник запослених. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Основне школе  "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу доставио је 
Скупштини Града Зајечара предлог за 
разрешење Умљеновић Бобана, члана 
Школског одбора ове школе, као 
представника запослених, број 37 од 
30.01.2015. године, из разлога што је 
именовани писаним путем обавестио 
школу да не жели да буде члан тог органа. 
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 Скупштина Града Зајечара је 
Решењем I број: 02-317 од 20.06.2014. 
године именовала Бобана Умљеновића за 
члана Школског одбора Основне школе 
"Доситеј Обрадовић" у Вражогрнцу, као 
представника запослених. Именовани је 
дана 30.12.2014. године упутио молбу 
школи да из личних разлога буде 
разрешен чланства у том органу. 
 Чланом 54. став 2. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања 
прописано је да чланове органа управља-
ња установе именује и разрешава скуп-
штина 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 устано-
ве чине по три представника запослених, 
родитеља и јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 55. став 4. истог Закона 
прописано је да ће скупштина јединице 
локалне самоуправе разрешити, пре 
истека мандата, поједине чланове, 
укључујући председника или орган 
управљања установе, ако овлашћени 
предлагач покрене иницијативу за 
разрешење члана органа управљања због 
престанка основа по којем је именован у 
орган управљања.  
 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, 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. 

 Решење доставити: Бобану 
Умљеновићу, Основној школи "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу и архиви. 
 
 
I број: 02-43 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл. правник,с.р. 

   
 
 На основу члана 54. став 2., 10. и 
12. Закона о основама система образо-
вања и васпитања ("Службени гласник 
РС", бр.72/09, 52/2011 и 55/2013), члана 
39. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. 
лист Града Зајечара", број  1/08, 20/09, 
21/11, 56/13 и 22/14) и члана 192. Закона о 
општем управном поступку ("Сл. лист 
СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гласник 
РС“,бр.30/2010), Скупштина Града Зајеча-
ра, на седници одржаној 09.02.2015. 
године, донела је 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ 

ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ДОСИТЕЈ 
ОБРАДОВИЋ" У ВРАЖОГРНЦУ 

 
 ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу, Џета Савић, 
као представник запослених. 
 

  О б р а з л о ж е њ е 
 

 Директор Основне школе "Доситеј 
Обрадовић" у Вражогрнцу доставио је 
Скупштини Града Зајечара предлог за 
именовање члана Школског одбора ове 
школе, као представника запослених, 
број: 37 од 30.01.2015. године. 
 Наставничко веће Основне школе 
"Доситеј Обрадовић" у Вражогрнцу, као 
овлашћени предлагач, на седници од 
23.01.2015. године донело је Одлуку број 
24/1 од 26.01.2015. године, да се за члана 
Школског одбора, из реда запослених, 
предложи Џета Савић. 
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 Уз предлог, школа је доставила: 
Записник са седнице Наставничког већа 
школе и Записник Комисије о спроведе-
ном поступку за избор члана Школског 
одбора од 23.01.2015. године, Одлуку 
Наставничког већа школе број 24/1 од 
26.01.2015. године и Извештај Полицијске 
управе у Зајечару, стр.пов.бр.235-1/422/15 
од 28.01.2015. године, да предложени 
кандидат није осуђиван за кривична дела 
утврђена у члану 54. став 10. тач.1. 
Закона о основама система образовања и 
васпитања. 
 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 устано-
ве чине по три представника запослених, 
родитеља и јединице локалне самоуправе. 
 Чланом 54. став 10. истог Закона 
прописано је да чланове органа 
управљања из реда запослених предлаже 
васпитно-образовно, односно наставничко 
веће, за школу са домом-наставничко и 
педагошко веће, на заједничкој седници, а 
из реда родитеља-савет родитеља, тајним 
изјашњавањем. 
 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. 
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. 
 С обзиром да код предложеног 
кандидата не постоје законске сметње за 
именовање, 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. 
 Решење доставити: именованој, 
Основној школи "Доситеј Обрадовић" у 
Вражогрнцу и архиви. 
 
I број: 02-44 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
мр Саша Мирковић, дипл.правник,с.р. 

   
 

 На основу чл. 60. ст.1. тач. 3. 
Закона о јавним предузећима („Сл. 
Гласник РС“ бр. 119/12, 116/13 аутентично 
тумчење и 44/14 - др. Закон), чл. 28. ст. 2., 
у вези чл. 2. ст. 3. тач. 1. Закона о 
комуналним делатностима („Сл. гласник 
РС“ бр. 88/11) и чл. 39. 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  09.02.2015. године, донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  Јавном 

комуналном  предузећу "Водовод" 
Зајечар на цену воде и одвођења 

отпадних  вода 
 
I 

 Даје се сагласност Јавном 
комуналном предузећу "Водовод" Зајечар 
да може утврдити  цену воде и одвођења 
отпадних вода у следећим износима: 
 за коришћење воде са јавних чесама и 

за прање улица                  - 53,24 дин/м3  
 

 за основне и средње школе, спортске, 
верске, политичке и невладине 
организације                       - 53,24 дин/м3  
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 за домаћинства и установе чији је 

оснивач Град Зајечар         - 53,24 дин/м3  
 

 за остале установе и друге   
организације                       - 91,00 дин/м3  

 

 за привреду           - 182,00 дин/м3 . 
 

II 
 

 Калкулацију трошкова производње 
воде и одвођења отпадних вода, са ценом 
у износима из тач. I овог Решења, усвојио 
је Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Зајечар 
на седници одржаној 02. 12. 2014. године.  
 Све утврђене цене из тачке  I овог 
Решења обрачунате су без ПДВ-а а 
примењиваће се од дана објављивања у 
"Службеном листу Града Зајечара". 
 

III 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 02-41 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
мр  Саша Мирковић,дипл.правник, с.р. 

    
 
 На основу члана 50. став 3. Закона 
о јавним предузећима („Сл. ласник РС“ бр. 
119/12) 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 09.02.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању сагласности  на Програм 
пословања  ЈКП "Зајечарпаркинг" 

Зајечар за 2015. годину 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Програм 
пословања Јавног комуналног предузећа 
"Зајечарпаркинг" Зајечар за 2015. годину, 
који је усвојио Надзорни одбор овог 
Јавног комуналног предузећа, на седници 
одржаној 20. 01. 2015. године. 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
 I број: 02-40 
 У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
мр Саша  Мирковић, дипл. правник,с.р. 

   
 
 На основу члана 39. став 1. тачка 
30. 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  09.02.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о утврђивању текста Огласа о јавном 
конкурсу за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Водовод“ Зајечар  

 
 
I 
 

 Утврђује се текст Огласа за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Водовод“ Зајечар, који је 
саставни део овог Решења. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 

 
I број: 011-10 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

мр Саша Мирковић, дипл. правник,с. р. 
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 На основу члана 39. став 1. тачка 
30. 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  09.02.2015. године, 
донела је 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о утврђивању текста Огласа о јавном 
конкурсу за именовање директора 

Јавног комуналног предузећа 
„Зајечарпаркинг“ Зајечар  

 
I 

 

 Утврђује се текст Огласа за 
именовање директора Јавног комуналног 
предузећа „Зајечарпаркинг“ Зајечар, који 
је саставни део овог Решења. 
 

II 
 

 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
I број: 011-12 
У Зајечару, 09.02.2015. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

    
 
 На основу члана 29. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др.закон), члана 17. 
став 3. и члана 39. став 1. тачка 30. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист Града 
Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина Града Зајечара, 
расписује 
 

OГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ 
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ  КОМУНАЛНОГ 
ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД“ ЗАЈЕЧАР 

 
I. Јавно предузеће: 
 
ЈКП „Водовод“ Зајечар,19 000 Зајечар, 
Булевар др. Зорана Ђинђића  бр.5 
 

II. Функција за коју се врши избор: 
 

Директор ЈКП „Водовод“ Зајечар. 
 
III. Послови Директора и услови за 
именовање: 
 

Послови директора: представља и 
заступа јавно предузеће; организује и 
руководи процесом рада; води пословање 
јавног предузећа; одговара за законитост 
рада јавног предузећа; предлаже 
годишњи програм пословања и предузима 
мере за његово спровођење; предлаже 
финансијске извештаје; извршава одлуке 
надзорног одбора; врши друге послове 
одређене Законом, Оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа. 
 
Услови за именовање:  
 да је учесник конкурса пунолетан и 

пословно способан; 
 да је држављанин Републике Србије  
 да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је основано 
јавно предузеће; 

 да има  високо образовање стечено на 
основним студијама у трајању од 
најмање четири године; 

 да има  три године радног искуства на 
руководећим положајима ; 

 да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке 
странке; 

 да није осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности; 

 да лицу није изречена мера 
безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност 
јавног предузећа. 

  На услове за именовање 
директора Јавног предузећа, сходно се 
примењују и одредбе Закона о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 
и 75/14). 
 Радни однос директора заснива се 
уговором о раду на одређено време. Радни 
однос на одређено време може да траје до 
истека рока на који је директор именован, 
односно до његовог разрешења. 
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 Директор има право на накнаду за 
рад и друга права, обавезе и 
одговорности у складу са уговором. 
  Изборни поступак може да се 
спроведе у више делова,  писменом 
провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин, о чему одлучује 
комисија. 
 
Мандат директора и место рада: мандат 
директора траје 4 године, а место рада је 
Зајечар. 
 
IV. Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс и садржина пријава: 
 
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест  
дана)  од дана објављивања јавног кон-
курса у “Службеном гласнику Републике 
Србије “. 
Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке 
о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања (лична и 
радна биографија).      
 
V. Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс:    
 
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу 
се: 
 уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија не старије од 6 
месеци);  

 извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 

 лекарско уверење о здравственој 
способности; 

 доказ о пословној способности  
(уверење Основног суда да није лишен 
пословне способности и да није 
покренут поступак за лишење пословне 
способности); 

 доказ о стручној спреми (оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); 

 доказ да има  три године радног 
искуства на руководећим положајима; 

 оверена фотокопија радне књижице; 
 доказ да је стручњак у једној или више 

области у оквиру делатности предузећа 
(оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде издате од 
послодавца или надлежног органа 
послодавца о стручности у обављању 
послова или неки други доказ); 

 доказ да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке (изјава оверена од 
стране органа за оверу потписа да лице 
није члан органа ни једне политичке 
странке, односно акт надлежног органа 
политичке странке да је лицу одређено 
мировање функције у органу политичке 
странке или оверена изјава кандидата 
да није члан ни једне политичке 
странке);  

 доказ да  није осуђиван за кривично 
дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности 
(оригинал уверења или потврде издате 
од стране надлежне полицијске управе); 

 доказ да му није изречена мера 
безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност 
предузећа ( оригинал уверења или 
потврде – Привредног суда и Суда за 
прекршаје); 

 доказ да се против њега не воде 
истражни и кривични поступак 
(оригинал уверења или потврде – 
Основног суда, Вишег суда, Основног 
јавног тужилаштва и Вишег Јавног 
тужилаштва); 

 предлог Програма  развоја и повећања 
добити за ЈКП “Водовод” Зајечар, 
својеручно потписан од стране 
кандидата (оригинал и 5 копија). 

 
VI. Адреса на коју се подносе пријаве 
на јавни конкурс: 
 
Пријаве на јавни конкурс са потребном 
документацијом и доказима из става V 
овог Огласа, подносе се Комисији за 
именовање директора јавних предузећа 
препорученом пошиљком путем поште 
или лично преко пријемне канцеларије 
Градске управе Града Зајечара, у 
затвореној коверти на адресу: 
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Скупштина Града Зајечара 

Комисија за именовање директора јавних 
предузећа 

са назнаком: Пријава на јавни конкурс – 
именовање 

Директора ЈКП "Водовод" Зајечар - НЕ 
ОТВАРАЈ 

Трг ослобођења број 1 
19 000 Зајечар 

 
VII. Лице задужено за давање 
информације  о спровођењу  јавног 
конкурса: 
 
Председник Комисије за именовање 
директора јавних предузећа, односно 
лице које он овласти, контакт телефон 
019-444-717. 
 
VIII. Напомене: 
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни  до-
кази, комисија одбацује закључком против 
кога није допуштена посебна жалба. 
Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовање директора јавних предузећа  
коју је образовала Скупштина Града 
Зајечара решењем I број 02-244/2014 од 
28.04.2014. године („Сл.лист Града 
Зајечара“, бр.23/14). 
 
 
I Број: 011-10-1 
У Зајечару, 09.02.2015. године.  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

    
 
 На основу члана 29. Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник 
РС“, бр. 119/12, 116/13 – аутентично 
тумачење и 44/14 – др.закон), члана 17. 
став 3 и члана 39. став 1. тачка 30. 
Статута Града Зајечара („Сл.лист Града 
Зајечара“, бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 
22/14), Скупштина  Града Зајечара, 
расписује 
 
 

ОГЛАС 
О ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈAВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„ЗАЈЕЧАРПАРКИНГ“ ЗАЈЕЧАР 
 

I. Јавно предузеће: 
 

ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар,19 000 
Зајечар, ул. Неготински пут бб. 
 
II. Функција за коју се врши избор: 
 

Директор ЈКП „Зајечарпаркинг“ Зајечар. 
 
III. Послови Директора и услови за 
именовање: 
 

Послови директора: представља и 
заступа јавно предузеће; организује и 
руководи процесом рада; води пословање 
јавног предузећа; одговара за законитост 
рада јавног предузећа; предлаже 
годишњи програм пословања и предузима 
мере за његово спровођење; предлаже 
финансијске извештаје; извршава одлуке 
надзорног одбора; врши друге послове 
одређене Законом, Оснивачким актом и 
Статутом јавног предузећа. 
 
Услови за именовање:  
 

 да је учесник конкурса пунолетан и 
пословно способан; 

 да је држављанин Републике Србије; 
 да је стручњак у једној или више 

области из које је делатност од општег 
интереса за чије обављање је основано 
јавно предузеће; 

 да има високу остручну спрему, 
факултет друштвених, техничких или 
технолошких наука;  

 да има најмање три године радног 
искуства на руководећим положајима ,  

 да није члан органа политичке странке, 
односно да му је одређено мировање у 
вршењу функције у органу политичке 
странке; 

 да није осуђивано за кривично дело 
против привреде, правног саобраћаја и 
службене дужности; 

 да лицу није изречена мера безбеднос-
ти забране обављања делатности која 
је претежна делатност јавног предузећа. 
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На услове за именовање директора 
Јавног предузећа, сходно се примењују и 
одредбе Закона о раду („Сл. гласник РС“, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14). 
 Радни однос директора заснива се 
уговором о раду на одређено време. 
Радни однос на одређено време може да 
траје до истека рока на који је директор 
именован, односно до његовог 
разрешења. 
 Директор има право на накнаду за 
рад и друга права, обавезе и 
одговорности у складу са уговором. 
 Изборни поступак може да се 
спроведе у више делова,  писменом 
провером, усменим разговором или на 
други одговарајући начин, о чему одлучује 
комисија. 
 
Мандат директора и место рада: мандат 
директора траје 4 године, а место рада је 
Зајечар. 
 
IV. Рок за подношење пријава на јавни 
конкурс и садржина пријава: 
 
Рок за подношење пријава је 15 (петнаест  
дана)  од дана објављивања јавног 
конкурса у “Службеном гласнику 
Републике Србије “. 
Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс и 
одговорности на тим пословима, податке 
о стручном усавршавању и податке о 
посебним областима знања (лична и 
радна биографија).     
 
V. Докази који се прилажу уз пријаву на 
јавни конкурс:    
 
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу 
се: 
 уверење о држављанству (оригинал или 

оверена фотокопија – не старије од 6 
месеци);  

 извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 

 

 лекарско уверење о здравственој 
способности; 

 доказ о пословној способности  
(уверење Основног суда да није лишен 
пословне способности и да није 
покренут поступак за лишење пословне 
способности); 

 доказ о стручној спреми ( оригинал или 
оверена фотокопија дипломе); 

 доказ да има најмање три године 
радног искуства на руководећим 
положајима ; 

 оверена фотокопија радне књижице; 
 доказ да је стручњак у једној или више 

области у оквиру делатности предузећа 
(оригинал или оверена фотокопија 
уверења или потврде издате од 
послодавца или надлежног органа 
послодавца о стручности у обављању 
послова или неки други доказ); 

 доказ да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке (изјава оверена од 
стране органа за оверу потписа да лице 
није члан органа ни једне политичке 
странке, односно акт надлежног органа 
политичке странке да је лицу одређено 
мировање функције у органу политичке 
странке или оверена изјава кандидата 
да није члан ни једне политичке 
странке);   

 доказ да  није осуђиван за кривично 
дело против привреде, правног 
саобраћаја и службене дужности ( 
оригинал уверења или потврде издате 
од стране надлежне полицијске управе); 

 доказ да му није изречена мера 
безбедности забране обављања 
делатности која је претежна делатност 
предузећа (оригинал уверења или 
потврде – Привредног суда и Суда за 
прекршаје); 

 доказ да се против њега не воде 
истражни и кривични поступак 
(оригинал уверења или потврде – 
Основног суда, Вишег суда, Основног 
јавног тужилаштва и Вишег Јавног 
тужилаштва); 

 предлог Програма развоја и повећања 
добити за ЈКП “Зајечарпаркинг” Зајечар, 
својеручно потписан од стране 
кандидата (оригинал и 5 копија). 
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VI. Адреса на коју се подносе пријаве 
на јавни конкурс: 
 
Пријаве на јавни конкурс са потребном 
документацијом и доказима из става V 
овог Огласа, подносе се Комисији за 
именовање директора јавних предузећа 
препорученом пошиљком путем поште 
или лично преко пријемне канцеларије 
Градске управе Града Зајечара, у 
затвореној коверти на адресу: 
 

Скупштина Града Зајечара 
Комисија за именовање директора јавних 

предузећа 
са назнаком :Пријава на јавни конкурс – 

именовање 
Директора ЈКП "Зајечарпаркинг" Зајечар - 

НЕ ОТВАРАЈ 
Трг ослобођења број 1 

19 000 Зајечар 
 
VII. Лице задужено за давање 
информације  о спровођењу  јавног 
конкурса: 
 
Председник Комисије за именовање 
директора јавних предузећа, односно 
лице које он овласти,  контакт телефон 
019-444-717. 
 
VIII. Напомене: 
 
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни  
докази, комисија одбацује закључком 
против кога није допуштена посебна 
жалба. 
Јавни конкурс спроводи Комисија за 
именовање директора јавних предузећа  
коју је образовала Скупштина Града 
Зајечара решењем I број 02-244/2014 од 
28.04.2014. године („Сл.лист Града 
Зајечара“,бр.23/14). 
 
 
I Број: 011-12-1 
У Зајечару, 09.02.2015. године.  
 

СКУПШТИНА  ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК, 
мр Саша Мирковић, дипл.правник, с.р. 

 На основу члана 2. и 9. Закона о 
платама у државним органима и јавним 
службама (“Сл. гласник РС”, број 34/01, 
62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. 
Закона, 116/08 – др. Закон и 92/11), а у 
вези чланова 2. и 5. Уредбе о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата именованих и постављених лица и 
запослених у државним органима (“Сл. 
гласник РС”, број 44/08 - пречишћен текст 
и 2/12) и члана 41. став 2. Пословника 
Скупштине града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара”, број 1/08, 13/09 и 9/11), 
Одбор за административна питања 
Скупштине града Зајечара, на седници 
одржаној 10.02.2015. године, донео је 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА 
ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА 

ИЗАБРАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА 
 

Члан 1. 
 

 Назив Правилника о 
коефицијентима за обрачун и исплату 
плата изабраних и постављених лица 
(„Сл.лист града Зајечара“, бр. 32/13, 
6/2014, 22/14, 2/15, 5/15 и 7/15-испр.), 
мења се и гласи: 
 „Правилник о коефицијентима за 
обрачун и исплату плата изабраних, 
именованих и постављених лица“. 
 

Члан 2 
 

 У члановима 1., 6., 7. и 8. 
Правилника, после речи: „изабраних“, 
ставља се запета и додаје реч: 
„именованих„ у одговарајућем падежу. 

 
Члан 3. 

 
После члана 3. Правилника, додаје се 
члан 3а који гласи: 

 
„Члан 3а. 

 
 Коефицијент за обрачун и исплату 
плата  именованих лица износи: 
 21,50 за главног урбанисту града 

Зајечара“. 
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Члан 4. 

 
 У члану 4. Правилника, речи: „ 
претходног члана“, замењују се речима: 
„члана 3. и 3а.овог Правилника“, а после  
алинеје 7, додаје се нова алинеја која 
гласи: 
„  -    11,00    за главног урбанисту града 
Зајечара“. 

 
Члан 5. 

 
 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“, а 
примењује се почев од обрачуна плате за 
месец фебруар 2015. године. 
 
I бр. 110 – 9/15 
У Зајечару, 10.02.2015. године 
 

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА 
ПИТАЊА 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Саша Радуловић,с.р. 

    
 
 На основу  члана 13. Закона о 
локалној самуправи ( „Сл.гласник РС“, 
бр.129/07), члана 21. Закона о управљану 
отпадом(„Сл.гласник РС“, бр.36/09 и 
88/10) и члана 12. ст. 7 Одлуке о Градском 
већу града Зајечара(„Сл.лист града 
Зајечара „бр.29/13, 31/13 и  51/14) Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној  
09.02. 2015.године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
 
I 
 

 ПОТВРЂУЈЕ СЕ  Одлука о начину 
спровођења реализације Споразума о 
заједничком управљању комуналним от-
падом Координационог одбора за спрово-
ђење Споразума од 05.02.2015. године. 
 

II 
 

 Решење доставити: именованим 
члановима, РАРИС-у и архиви. 

О б р а з л о ж е њ е  
 

 Координациони одбор за 
спровођење Споразума,  на свом састанку  
од 05.02. 2015.године, размотрио је више 
начина финансирања  ради спровођења 
пројекта „Споразум о заједничком управ-
љању комуналним отпадом између града 
Зајечара и општина Мајданпек, Кладово, 
Бор, Неготин, Књажевац и Бољевац“ и 
донео Одлуку о начину финансирања реа-
лизације Споразума о заједничком управ-
љању комуналним отпадом, којом је про-
писано да се финансирање реализује кроз 
примену јавно-приватног партнерства, и 
то сагласно одредбама Закона о јавно 
приватном партнерству и концесијама. 

 

III број 02-39 /2015 
У Зајечару,  09.02. 2015. године. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 

 На основу члана 59. ст.2., а у вези 
са чланом.66. ст. 7. Закона о локалној 
самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07 и 
83/14-др.закон), члана 76. ст.2 Статута 
града Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, 
бр.1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), члана  
2. ст.1. тачка 11. Одлуке о Градском већу 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
број 29/13, 31/13 и 51/14) и чл. 24. Одлуке 
о Градској управи града Зајечара("Сл. 
лист града Зајечара", број 51/14) Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној 
09. 02.2015. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

I 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова и задатака у Градској управи 
града Зајечара IV број 110-8 /2015   од   
06.02. 2015.године.             
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II 

 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
III  број 02-38/15 
У Зајечару 09.02.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

П Р Е Д С Е Д Н И К 
Велимир Огњеновић, с.р.  

    
 

На основу  члана 18. став 1. и 
члана 26. став 1. тачка 1. Закона о јавној 
својини (“Сл.гласник РС”, бр. 72/11, 88/13 
и 105/14) и члана 12. став 7. Одлуке о 
Градском већу Града Зајечара (“Сл. лист 
Града Зајечара”, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 10.02.2015.године, донело је  

 
 Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ НА БЕСПЛАТНО 
КОРИШЋЕЊЕ  

 
I 
 

 ДАЈЕ СЕ на бесплатно коришћење, 
без накнаде, "Степер послога“, којe је у 
јавној својини Града Зајечара, Полицијској 
управи Зајечар.  
  

II 
                                       

  Решење  објавити у „Службеном 
листу Града Зајечара“.                  
                    

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Полицијска управа Зајечар, 
обратила се Градском већу Града 
Зајечара, молбом да им Град Зајечар, 
одобри на бесплатно коришћење "Степер 
послогу“, а ради омогућавања кондици-
оног тренирања службеника Полицијске 
управе Зајечар.  
 Чланом 18. Закона о јавној својини 
(“Сл.гласник РС”, бр.72/12 и 88/13), 
прописано је да су носиоци права јавне 
својине Република Србија, аутономна 
покрајина и јединица локалне самоупра-
ве. Чланом 26. став 1. тачка 1. истог 
Закона, предвиђено је да се под 

располагањем стварима у јавној својини, у 
смислу овог закона, сматра и давање 
ствари на коришћење. 
 Имајући у виду наведене законске 
одредбе, потребе Полицијске управе 
Зајечар, Градско веће Града Зајечара, 
одлучило је  да се Полицијској управи 
Зајечар, даје на коришћење, без накнаде, 
на неодеђено време, "Степер послога“.  
 

III бр. 02-47/2015 
У Зајечару, 10.02.2015.године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК  
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 

На основу члана 17. и 27. Закона о 
јавном информисању и медијима („Сл. 
гласник РС“, бр.83/14), члана 59. Статута 
Града Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ 
бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), чл. 
12. Одлуке о Градском већу Града 
Зајечара („Сл. лист Града Зајечара“ бр. 
29/13, 31/13 и 51/14), Одлуке о буџету 
Града Зајечара за 2015. годину („Сл. лист 
Града Зајечара“ бр. 50/14) и Одлуке о 
расписивању Конкурса за суфинансирање 
проjеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања на 
територији Града Зајечара у 2015. години 
III бр. 02-507/14 Градско веће Града 
Зајечара на седници одржаној 10.02.2015. 
године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за 
суфинансирање проjеката за 

остваривање јавног интереса у 
области јавног информисања 

појединачним давањем 
 
I 
 

За суфинансирање проjекта за ос-
тваривање јавног интереса у области 
јавног информисања појединачним дава-
њем "Информисање грађана о инфра-
структурним пројектима", чији је подноси-
лац Агенција рекламних делатности АС 
Медиа, ул. Драгослава Срејовића 4 Заје-
чар, опредељује се 300.000,00 динара. 
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II 
 

Средства за суфинансирање 
реализације пројекта биће обезбеђена из 
расподеле буџета Града Зајечара на 
основу  Одлуке о буџету Града Зајечара 
за 2015. годину („Сл. лист Града Зајечара“ 
бр. 50/14) и чл. 2. ст. 1 тачка 3. Одлуке о 
расписивању Конкурса за  суфинанси-
рање проjеката за остваривање јавног 
интереса у области јавног информисања 
на територији Града Зајечара у 2015. 
години III бр. 02-507/14. 

 
III 
 

Ово Решење основ je за закључење 
уговора с лицем које је добило средства 
за суфинансирање пројектних активности. 

Решење ступа на снагу даном 
објављивања. 

 
IV 
 

Решење о расподели средстава 
објављује се на веб-сајту Града Зајечара, 
на интернет адреси www.zajecar.info и у 
"Службеном листу Града Зајечара". 
 

Упутство о правном средству: Ово 
Решење је коначно. Против њега се може 
поднети тужба Управном суду у Београду, 
у року од 30 дана од дана пријема. 

 
III број: 02-49/15 
У Зајечару, дана 10.02. 2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА 
П Р А В И Л Н И К А 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И 

ЗАДАТАКА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРA 
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На основу члана 76. став 2. 
Статута Града Зајечара ("Сл  5. Закона о 
радним односима у државним органима  
("Сл. гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98, 
49/99, 34/2001, 39/2002, 49/2005, 79/2005, 
81/2005, 83/2005 и 23/2013-Одлука УС) и 
члана 24. Одлуке о Градској управи града 
Зајечара ("Сл. лист Града", 51/14 ), 
начелник Градске управе Зајечар,  доноси 
 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА 
П Р А В И Л Н И К А 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У ГРАДСКОЈ 
УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 32., додаје се став 
2. који гласи:  
 
“Обавља и послове организовања и 
развоја активности младих у граду; 
подстицање пословне сарадње и 
промоције инвестиционих аспеката 
дијаспоре и Срба у региону; остваривање 
и јачање пословних веза удружења у 
Граду са удружењима у дијаспори и 
региону и друго.” 
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Члан 2. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 2) 
Одсек за послове месних заједница и 
месних канцеларија, у подтачки 2.-6., став 
2. мења се и гласи:  
 
„Услови: III или IV степен стручне спреме; 
средња стручна спрема - гимназија, 
оптичар, керамичар, економска; положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе; најмање 1 година радног искуства 
у струци. ” 
 

Члан 3. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 2) 
Одсек за послове месних заједница и 
месних канцеларија, подтачка 9.-18. 
постаје подтачка 9.-11., а став 3. мења се 
и гласи:  
 
”Број извршилаца: 3 (три). ” 

 
Члан 4. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 2) 
Одсек за послове месних заједница и 
месних канцеларија, иза подтачке 9.-18. 
додаје се подтачка 12.-24., која гласи:  
 

“12.- 24. Радно место: Шефа месне 
канцеларије;  

 
Опис послова: Обавља послове 
грађанских стања и друге послове по 
налогу начелника Одељења, заменика 
начелника Одељења, шефа Одсека и 
начелника Градске управе. Врши пријем 
поднесака за Градску управу и оверу 
преписа, потписа и рукописа. Обавља 

послове за потребе месних заједница 
утврђене Одлуком о организацији и 
делокругу месних канцеларија и Статутом 
месне заједнице. Издаје уверења о којима 
води службену евиденцију као и друга 
уверења у складу са законом. Врши 
послове за потребе народне одбране, 
доставља податке за ажурирање 
бирачких спискова за подручје месне 
канцеларије. Пружа помоћ органима 
Градске управе у прикупљању података 
од значаја за рад тих органа. Организује 
обављање послова доставе који се врше 
преко месних канцеларија путем посебних 
извршиоца - курира. Обавља и друге 
послове од значаја за рад органа локалне 
самоуправе, по налогу начелника 
Одељења,  шефа Одсека и начелника 
Градске управе.  
 
Услови: III или IV степен стручне спреме; 
средња стручна спрема; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; 
најмање 1 година радног искуства у 
струци.  
 
Број извршилаца: 13 (тринаест). ” 
 
Досаташња подтачка 19.-41. постаје 
подтачка 25.-47. 
 

Члан 5. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 2) 
Одсек за послове месних заједница и 
месних канцеларија, подтачка 19.-41., 
став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: најмање основна школа.” 
 

Члан 6. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 3) 
Одсек за информационо-комуникационе 
технологије., у подтачки 1., став 2. мења 
се и гласи:  
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„Услови: VII степен стручне спреме, 
технички факултет – информационе 
технологије, односно стечено високо 
образовање на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, 
Специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе;  напредно познавање рада на 
рачунару – сертификат за WEB DESIGN 
(Corel, Photoshop, HTML, Flash, 
Dreamweaver); најмање 1 година радног 
искуства у струци.” 
 

Члан 7. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 3) 
Одсек за информационо-комуникационе 
технологије., после подтачке 1., додаје се 
подтачка 2.-3., која гласи:  

 
“2.-3.Радно место:  Инжењер 
пројектовања и одржавања 
информационог система 

 
Опис послова: Пројектује, реализује и 
имплементира програмске модуле инфор-
мационог система, одговара за пројекто-
вање и функционисање програмских 
модула у целини, предлаже измене посто-
јећег информационог система и подсис-
тема, стара се о изради и одржавању 
пројектне документације, врши обуку 
корисника, пројектује WEB орјентисане 
апликације. Руководи пословима одржа-
вања и заштите информационог система 
и мрежне инфраструктуре, планира, орга-
низује и извршава радове на одржавању 
рачунарске опреме, системског и аплика-
тивног софтвера. Врши контролу квали-
тета обраде података и обавља друге 
послове по налогу шефа Одсека и 
начелника Одељења.  
 
Услови: VII степен стручне спреме, 
технички факултет, електронски факултет, 
електротехнички факултет – информаци-
оне технологије, информациони системи, 

односно стечено високо образовање из 
научне области електротехничко  и рачу-
нарско инжењерство науке на студијама 
другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, Специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе; најмање 1 година радног 
искуства у струци и и пасивно знање 
енглеског језика. 
 
Број извршилаца: 2 (два).” 
 
Досадашња подтачка 2. постаје подтачка 
4., а подтачка 3.-4. постаје подтачка 5.6. 
 

Члан 8. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43., у тачки 4.) 
Градски информативно-услужни центар, 
подтачки 2.,став 2. мења се и гласи:  
 
”Услови: IV степен стручне спреме; 
средња стручна спрема - медицинска; 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе;најмање 1 година радног 
искуства у струци. ” 

 
Члан 9. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 43.,  у тачки 6)  
“Одсек за правну помоћ и заштиту права 
пацијената”, мења се назив и гласи 
“Канцеларија за правну помоћ и заштиту 
права пацијената”, а у подтачки 1. “Радно 
место: Шеф одсека за правну помоћ и 
заштиту права пацијената”  мења се назив 
и гласи “Радно место: Шеф канцеларије 
за правну помоћ и заштиту права 
пацијената.” 
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Члан 10. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 44., у тачки 1., 
подтачки 3.,став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: IV степен стручне спреме; 
средња стручна спрема - економска; по-
ложен испит ППЗ; положен стручни испит 
за рад у органима државне управе; најма-
ње 1 година радног искуства у струци. ” 

 
Члан 11. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 44., у тачки 2., 
подтачки 2.,став 2. и 3. мењају се и гласе:  
 

”Услови: IV степен стручне спреме; 
средња стручна спрема - техничког смера; 
познавање рада на рачунару; положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе; најмање 1 година радног искуства 
у струци. 
 

Број извршилаца: 2 (два). ” 
 

Члан 12. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 45.,  подтачки 
1.,став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: VII степен стручне спреме, 
правни факултет, пољопривредни 
факултет, факултет за менаџмент, 
односно стечено високо образовање из 
научне области на студијама другог 
степена (дипломске академске студије - 
мастер, специјалистичке академске 
студије, Специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе; најмање 5 година радног 
искуства у струци. ” 

Члан 13. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 45.,  после 
подтачке 1., додаје се став 2. који гласи:  
 

”2. Заменик начелника одељења  
 

Опис послова: Планира, организује и 
руководи радом одељења у одсуству 
начелника одељења. Координира и 
обједињује рад унутрашњих организаци-
оних јединица и прати законске прописе 
из делокруга одељења. Стара се о 
квалитетном, стручном, благовременом и 
законитом извршавању послова и радних 
задатака у оквиру одељења. Даје 
упутства извршиоцима за обављање 
послова. Учествује у планирању сред-
става у буџету у делу који се односи на 
делатност одељења. Стара се о изврше-
њу поверених послова државне управе, 
обавља најсложеније послове из делокру-
га одељења, као и друге послове из 
делокруга одељења, по налогу начелника 
Градске управе и начелника одељења.. 

 

Услови: VII степен стручне спреме, 
правни факултет, пољопривредни факул-
тет, факултет за менаџмент, односно 
стечено високо образовање из научне 
области на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, Спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; 
најмање 5 година радног искуства у 
струци. 
 

Број извршилаца: 1 (један). ” 
 

Досадашње подтачке 2. и 3.,  постају 
подтачке 3. и 4.  

 

Члан 14. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Служб-
ени лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 46.,  брише се подтачка 2. 
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Члан 15. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47.,  подтачки 
1.,став 2. мења се и гласи:  
 
”Услови: VII степен стручне спреме,  
Правни факултет, Грађевински факултет, 
Факутете заштите на раду, Саобраћајни 
факултет, односно стечено високо образо-
вање из научне области на студијама 
другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, Специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе; најмање 3 
година радног искуства у струци. ” 

 
Члан 16. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47.,  подтачки 2.-
3.,став 2. мења се и гласи:  
 
”Услови: VI или VII степен стручне 
спреме, Факултет за менаџмент, односно 
минимално стечено високо образовање 
на студијама првог степена (основне 
академске студије,основне струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање три године; положен 
стручни испит за рад у органима државне 
управе; најмање 1 године радног искуства 
у струци. ” 

 
Члан 17. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47.,  тачки 1. 
подтачки 1.,став 2. и 3.  мењају се и гласе:  
 
 

”Опис послова: руководи радом Одсека 
и непосредно организује и усмерава рад 
радника Одсека; обезбеђује законито, 
благовремено и ефикасно обављање 
послова из делокруга Одсека; пружа 
потребну помоћ у вршењу послова из 
надлежности грађевинске, саобраћејне 
инспекције, инспекције за заштиту живот-
не средине и послова у вези рушења 
бесправно израђених објеката, у складу 
са законом; врши инспекцијски надзор из 
области саобраћаја и локалних и 
некатегорисаних путева и доноси решења 
у поступку инспекцијског надзора; врши и 
друге послове из делокруга Одсека, а које 
му одреди начелник Одељења. 
 
Услови: VII степен стручне спреме,  
Саобраћајни факултет, Грађевински факу-
лтет, Факутете заштите на раду, односно 
стечено високо образовање из научне 
области на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, Спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од 
најмање четири године; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; 
најмање 3 година радног искуства у 
струци. ” 

 
Члан 18. 

 
У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47., тачки 1., 
подтачки 2.-3.,став 2. мења се и гласи:  
 
”Услови: VII степен стручне спреме,  
Грађевински факултет, односно стечено 
високо образовање из научне области на 
студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, Специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе; најмање 3 
година радног искуства у струци.” 
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Члан 19. 

 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47., тачки 1., 
подтачки 4.,став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: VII степен стручне спреме,  
Факултет заштите на раду, односно 
стечено високо образовање из научне 
области на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, 
специјалистичке академске студије, Спе-
цијалистичке струковне студије), односно 
на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године; положен стручни 
испит за рад у органима државне управе; 
најмање 3 година радног искуства у 
струци.” 

 

Члан 20. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 47., тачки 2., подтачки 
1.,став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: VII степен стручне спреме,  
Факултет заштите на раду, односно стече-
но високо образовање из научне области 
на студијама другог степена (дипломске 
академске студије - мастер, специјалисти-
чке академске студије, Специјалистичке 
струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири 
године; положен стручни испит за рад у 
органима државне управе; најмање 3 
година радног искуства у струци.” 

 

Члан 21. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47., тачки 2., 
подтачки 2.-3.,став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: VII степен стручне спреме, 
Факултет за менаџмент, Факултет заштите 
на раду, односно стечено високо образо-
вање из научне области на студијама 

другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академ-
ске студије, Специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године; 
положен стручни испит за рад у органима 
државне управе; најмање 3 година радног 
искуства у струци.” 

 

Члан 22. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 47.,  у тачки 2., подтачки 
4. “Радно место: стручни сарадник у 
служби  за вршење инспекцијског надзора 
из области комуналног уређења” мења се 
назив и гласи 4. “Радно место: стручни 
сарадник у одсеку  за вршење инспекциј-
ског надзора из области комуналног 
уређења.” 

 

Члан 23. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47.,  у тачки 3)  
“Комунална полиција”, мења се назив и 
гласи “Одсек комуналне полиције”, а у 
подтачки 1. “1. Радно место: начелник 
комуналне полиције – заменик начелника 
одељења”  мења се назив и гласи “Радно 
место: Шеф одсека комуналне полиције – 
заменик начелника.” 

 

Члан 24. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 47., тачки 3., 
подтачки 2.-13.,став 2. мења се и гласи:  
 

”Услови: најмање средње образовање у 
четворогодишњем трајању (члан 32, став 
2. Закон о комуналној полицији (“Сл. 
Гласник РС. 51/2009)); психофизичке спо-
собности потребне за обављање послова 
комуналне полиције; положен посебан 
испит за комуналног полицајца; положен 
возачки испит; положен стручни испит за 
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рад у органима државне управе; најмање 
1 година радног искуства у струци.” 

 

Члан 25. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара 
(“Службени лист града Зајечара”, бр. 
4/2015, 5/2015), у члану 48., тачки 2., 
брише се подтачка 1. 
 

Члан 26. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 47., тачки 2., подтачки 2. 
(Радно место: Послови ликвидатора за 
индиректног корисника), мења се назив и 
гласи “1. Радно место: Послови трезора и 
ликвидатора за индиректног корисника – 
шеф одсека”, а став 1. мења се и гласи:  
“Опис послова: Организује и руководи 
радом Одсека, стара се о квалитетном, 
благовременом и законитом извршавању 
послова и радних задатака у оквиру 
Одсека. Води евиденцију о присутности 
радника на послу, координира рад 
извршиоца. Израђује нацрте општих аката 
из делокруга послова организованих у 
оквиру Одсека. руководи радом службе, 
непосредно организује и усмерава рад 
радника службе, врши евиденцију 
корисника средстава буџета по шифрама, 
врши електронска плаћања за директне 
кориснике и пренос средстава индирект-
ним корисницима, врши компле-тирање 
документације за плаћање уз извод  и 
доставља главном књиговођи; прима 
захтеве индиректних корисника од 
административно техничког извршиоца, 
врши проверу усклађености захтева са 
финансијским планом индиректних корис-
ника, формира налог за плаћање на осно-
ву захтева индиректних корисника, врши 
сравњење са индиректним корисницима и 
усаглашава стање, врши контролу позици-
онираних трошкова, обавља и друге 
послове које одреди начелник Одељења 
Обавља послове и радне задатке у оквиру 
свог радног места и друге послове из 
делокруга Одсека по налогу начелника 
Одељења и начелника Градске управе.” 

Досадашње подтачке 3., 4., и 5. постају 
подтачке 2., 3., и 4. 

 

Члан 27. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 49., брише се подтачка 2. 
(Заменик начелника одељења).  
 

Члан 28. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 49., подтачка  3. постаје 
подтачка 2.-3., став 3. мења се и гласи:  
 

”Број извршилаца: 2 (два).” 
 

Члан 29. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 49., подтачки 10.-11.,став 
3. мења се и гласи:  
 

”Број извршилаца: 3 (три).” 
 

Члан 30. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији 
и систематизацији послова и задатака у 
градској управи града зајечара (“Службе-
ни лист града Зајечара”, бр. 4/2015, 
5/2015), у члану 52., подтачки 1.-5.,став 1. 
мења се и гласи:  
”Опис послова: Помоћници градоначел-
ника за одређене области, које ближе 
одређује градоначелник својим решењем 
(економски развој, урбанизам, примарна 
здравствена заштита, заштита животне 
средине, пољопривреда, водопривреда, 
шумарство, саобраћај, туризам, култура, 
спорт,   и  друге области),  покрећу иници-
јативе, предлажу пројекте и дају 
мишљење градоначелнику у вези са 
питањима која су од значаја за 
остваривање одговорности градоначел-
ника у областима за које су постављени.” 
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Члан 31. 

 
  Овај Правилник ступа на снагу по 
прибављеној сагласности Градског већа 
града Зајечара, даном објављивања у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
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