
 
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима 
Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
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 18.08.2015. 
године, донело је 
 
 

О Д Л У К У  
о потреби службеног путовања  у 

Републику Хрватску 
 

Члан 1. 
 
   Саша Мирковић председник 
Скупштине Града Зајечара, Велимир 
Огњеновић Градоначелник Града Зајечара 
и Александар Миливојевић члан Градског 
већа Града Зајечара, као представници 
Града Зајечара, упућују се на службено 
путовање у Републику Хрватску, у град 
Ровињ, где ће присуствовати на предава-
њима и радионицама на тему пословни и 
медијски ангажман. 
 Службено путовање трајаће од 
24.09. до 27.09.2015.године .  
 За службено путовање користиће 
службено возило, марке “ŠKODA SUPER-
B” регистарске ознаке ZA-050-ZA и 
службено возило.  
 

Члан 2. 
 

 Трошкови службеног путовања 
исплаћују се из буџета Града Зајечара. 
 
 

 
Члан 3. 

 
 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 

III бр. 011- 46 /15 
 У Зајечару, 18.08.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 

 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима 
Града Зајечара (“Сл. лист Града 
Зајечара”, бр. 16/10) и члана 12. стaв 1. 
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 16.09.2015. 
године, донело је 
 

О Д Л У К У  
о измени одлуке о потреби службеног 

путовања  у Републику Хрватску 
 
 

Члан 1. 
 
   Став 3. члана 1 Одлуке о потреби 
службеног путовања у Републику 
Хрватску III бр. 011-46/15 од 
18.08.2015.године мења се и гласи: 
 
 „За службено путовање користиће 
службено возило, марке „ŠKODA SUPER-
B“ регистарске ознаке ZA 030 ZA и 
службено возило. 
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Члан 2. 

  
 Одлуку доставити именованом и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 
 III бр. 011- 52 /15 
 У Зајечару, 16.09.2015. године 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
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 
18. 09.2015. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНАМА 

ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У ГРАДСКОЈ 

УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
о изменама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова и 
задатака у Градској управи града Зајечара 
IV број 110-19/2015 од 12.08.2015. године.             
 
 
 
 

II 
 

 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
 

III  број 02- 255 /15 
У Зајечару 18.09.2015. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 

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

   
 

ПОСЛОВНИК 
О РАДУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈE 

 
 

I Опште одредбе  
 

Члан 1.  
 

 Овим Пословником ближе се 
уређује начин рада и одлучивања Савета 
за миграције у вези са управљањем 
миграцијама (у даљем тексту: Савет), 
припремање, сазивање седнице, 
утврђивање дневног реда, разматрање, 
извештавање, гласање, вођење записника 
и друга питања битна за рад Савета.  
 

Члан 2.  
 
 Савет је дужан да обавља послове 
који су утврђени општим актима, 
правилима Акционог плана за решавање 
потреба избеглица, интерно расељених 
лица, повратника по споразуму о 
реадмисији и миграната на територији 
града Зајечара. 
 

Члан 3.  
 

 Савет има задатак да:  
- врши осмишљавање, припрему, 

израду и реализацију стратешких 
акционих планова локалне зајед-
нице за трајна решења проблема 
избеглица, интерно расељених 
лица и повратника по споразуму о 
реадмисији смештених на терито-
рији града Зајечара.  
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- обавља послове који се односе 

на праћење и извештавање 
Комесаријата о миграцијама, 
предлаже програме, мере и 
планове активности које треба 
предузети ради ефикасног 
управљања миграцијама и врши 
друге послове у области 
управљања миграцијама у складу 
са законом,   

- доноси Пословник о раду Савета.  
  

Члан 4. 
 
 Савет броји једанаест чланова. 
Чланове Савета именује Градско веће.  
 

Члан 5.  
 
 Седницу Савета сазива председ-
ник. У случају спречености председника 
седницу сазива заменик председника.  
 Председник сазива седницу по 
сопственој иницијативи или на предлог 
чланова Савета за миграције.  
 

Члан 6.  
 
 Члан Савета који не обавља своју 
дужност, или не присуствује седницама 
биће разрешен од стране органа који га је 
именовао.  
 

Члан 7.  
 
 Савет ради колективно и своје 
одлуке, закључке и препоруке доноси на 
седницама. Чланови Савета имају право 
да буду обавештени о свим питањима о 
реализацији одлука, спровођењу аката и 
извршавања задатака и мера које су 
значајне за спровођење Акционог плана 
за решавање потреба избеглица, интерно 
расељених лица повратника по споразуму 
о реадмисији и миграната.  
 

Члан 8.  
 
 Савет може пуноважно одлучивати 
ако је присутно више од половине 
чланова а одлуке се доносе већином 
гласова присутних.  
 

Члан 9.  
 
 Позив на седницу мора да се 
достави најкасније три дана пре 
одржавања седнице. Уз позив за седницу 
доставља се предлог дневног реда, дан, 
час, као и место одржавања седнице.  
 Изузетно у хитним случајевима 
председник може да сазове седницу у 
року краћем од рока из става 1. овог 
члана. Хитне седнице се могу заказати 
телефоном, телефаксом.  
 

Члан 10.  
  
 Уз позив за седницу доставља се 
предлог дневног реда и одговарајући 
материјал као и записник са претходне 
седнице.  
 

Члан 11.  
 
 Седницом Савета председава 
претседавајући (председник Савета, а у 
случају његове спречености заменик 
председника). Ако је и заменик пред-
седника спречен, седницом председава 
један од чланова Савета, кога предходно 
одреди председник Савета.  
 Седнице Савета одржавају се по 
потреби.  
 Седнице се одржавају у 
просторијама града Зајечара.  
 Одржавање седнице Савета 
пријављује се кабинету Градоначелника.  
 

Члан 12.  
 
 Председавајући Савета:  

- председава и учествује у раду 
Савета,  

- потписује акта која доноси Савет,  
- стара се о спровођењу аката које 

доноси Савет и препорука које 
даје 

- Комесаријат за избеглице и 
миграције Републике Србије, 

- врши и друге послове у складу са 
Пословником.  
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Члан 13. 

 
 О реду на седницама Савета и 
поштовању Пословника стара се 
председавајући (председник Савета или 
његов заменик). 
 Нико не може да говори на 
седници пре него што затражи и добије 
реч од председавајућег.  
 Говорника може да опомене на ред 
или да га прекине у говору само 
председавајући.  
 Председавајући се стара да 
говорника нико не омета у говору.  

 
Члан 14.  

 
 На почетку седнице Председава-
јући утврђује да ли постоји кворум за 
одржавање седнице.  
 Ако Председавајући утврди на 
почетку седнице или у току седнице да не 
постоји кворум, седницу ће одложити 
односно прекинути.  
 У случају одлагања, односно 
прекида седнице Председавајући ће зака-
зати нову седницу или наставак прекинуте 
седнице, за одређени дан и сат о чему се 
обавештавају само одсутни чланови.  
 

Члан 15.  
 
 Пре преласка на дневни ред усваја 
се записник са претходне седнице.  
 Предложени дневни ред може бити 
измењен или допуњен.  
 Предлог у смислу става 2. овог 
члана могу поднети чланови Савета.  
 Председник Савета може одлучити 
да седници присуствују и друга лица која 
нису чланови Савета (запослени у 
Градској управи као и представници 
других институција који помажу у раду 
Савета).  
 

Члан 16.  
  
 После усвајања дневног реда 
прелази се на разматрање појединих 
питања по утврђеном дневном реду.  
 
 
 

Члан 17.  
 
 Учесник у расправи може говорити 
само о питању које је на дневном реду, а 
ако се удаљи од дневног реда председник 
ће га на то право упозорити, а потом и 
одузети реч.  
 

Члан 18.  
 
 Расправа се води по сваком 
питању све док има учесника у расправи. 
Након закључења расправе, односно 
констатације да расправе није било, 
прелази се на одлучивање.  
 Пре или после расправе може се 
одлучити да се поједино питање скине са 
дневног реда или се врати обрађивачу на 
даље проучавање или допуну.  
 

Члан 19.  
 
 О предлогу општег акта или другог 
материјала одлучује се у целини. Ако је 
поднет предлог за измену и допуну 
општег акта или другог материјала, најпре 
се одлучује о предлогу за измену и допуну 
а затим о предлогу у целини.  
 Савет може на предлог 
председника или неког другог члана, 
донети одлуку да се расправа о појединим 
питањима прекине да би се предмет 
поново проучио или да се допуни 
материјал, односно прибаве потребни 
подаци до наредне седнице.  
 

Члан 20. 
 

 Савет доноси следећа акта: 
закључке, препоруке, предлоге, планове, 
упутства и  правилнике. 

 
Члан 21.  

 
 Савет своје одлуке усваја гласа-
њем.  
 Гласање на седници је јавно.  
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 Јавно гласање врши се дизањем 
руку.  
 Пошто су исцрпљене све тачке 
дневног реда Председавајући закључује 
седницу.  
 

Члан 22.  
 
 О раду на седници, резултатима 
одлучивања и донетим закључцима води 
се записник.  
 Члан Савета који је на седници 
издвојио мишљење може да тражи да се 
битни делови његових изјава унесу у 
записник.  
 Акта усвојена на седници Савета 
чувају се у архиви Повереништва комеса-
ријата за избеглице.  
 

Члан 23. 
 
 Измене и допуне Пословника о 
раду врше се по истом поступку по коме 
су донете.  
 

Члан 24.  
 
 Стручне и административне посло-
ве, за потребе Савета вршиће служба 
Повереништва за избеглице.  
 

Члан 25.  
 
 Овај Пословник ступа на снагу 
даном доношења, а објавиће се у 
"Службеном гласнику града Зајечара".  
 
 
III број 06-161/1-2015 
Зајечар, 11.09.2015. године 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
Велимир Огњеновић, с.р. 

 
 
 
 
 
    

На основу члана 76. став 2. Статута града 
Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 
1/08, 20/09, 21/11, 56/13 и 22/14), а у вези 
члана 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) и члана 24 . Одлуке о 
Градској управи града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", 51/14 ), начелник Градске 
управе града Зајечара,  доноси 
 
 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА 
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, 8/2015, 9/2015, 17/2015 и 
20/2015), (у даљем тексту: Правилник),  у 
члану 43, у тачки 3) Одсек за 
информационо-комуникационе 
технологије (ИКТ), подтачка 1. Шеф 
одсека за информационо-комуникационе 
технологије (ИКТ), мења се и гласи:  
 
“Опис послова: Организује, обједињава 
и усмерава рад Одсека за информационо-
комуникационе технологије (ИКТ); одгова-
ра за благовремено, законито и ефикасно 
обављање послова из делокруга Одсека;  
распоређује послове на непосредне 
извршиоце; пружа потребну стручну 
помоћ запосленима; врши планирање, 
развој, израду и одржавање веб презен-
тације Градске управе; врши планирање, 
развој, одржавање и сервисирање рачу-
нарске мреже Градске управе; обавља 
послове администрације електронске 
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поште и услуге интернета за потребе 
Градске управе; врши планирање, развој, 
одржавање, тестирање и имплементацију 
рачунарске и телекомуникационе инфра-
структуре Градске управе; врши 
планирање, развој, израду и одржавање 
информационог система за потребе  
Градске управе; ˛рати прописе и припрема 
одговарајуће опште акте из области 
противпожарне заштите, стара се о 
примени и предузимању адекватних пре-
вентивних мера противпожарне заштите; 
обавља саветодавне послове из делокру-
га радног места, а по захтеву начелника 
одељења; обавља и друге послове  по 
налогу   начелника Одељења и начелника 
Градске управе. 

 
Услови: VII степен стручне спреме, 
технички факултет – информационе 
технологије, односно стечено високо 
образовање 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;  
положен стручни испит из области 
заштите од пожара; напредно познавање 
рада на рачунару – сертификат за WEB 
DESIGN (Corel, Photoshop, HTML, Flash, 
Dreamweaver); најмање 1 година радног 
искуства у струци. 
 
Број извршилаца: 1 (један).“ 
 

Члан 2. 
 

У члану 45. Правилника, у подтачки 11.-
12. Радно место:  послови из области 
социјалне заштите, став 3. мења се и 
гласи:  
 
„Број извршилаца: 1 (један).“ 
 

Члан 3. 
 

У члану 52. Правилника, у подтачки 1.-5. 
Помоћник градоначелника, став 2. мења 
се и гласи:  
 
„Услови: најмање IV степен стручне 
спреме; гимназија, економска, техничка, 
медицинска;  најмање 1 година радног 
искуства у струци.“ 
 

Члан 4. 
 

  Овај Правилник ступа на снагу по 
прибављеној сагласности Градског већа 
града Зајечара, осмог дана од дана 
објављивања у „Службеном листу града 
Зајечара“. 
 
 
IV број: 110-19/2015 
у Зајечару, 12. август 2015. године 
 

НАЧЕЛНИК  
 Гордана Огњановић, с.р. 
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