
 
 
 На основу члана 15. Одлуке о 
службеним путовањима изабраних, име-
нованих и постављених лица у органима 
Града Зајечара (“Сл. лист Града Зајеча-
ра”, 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 23.03.2016. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У  
о потреби службеног путовања  

помоћника Градоначелника града 
Зајечара у Бугарску 

 
Члан 1. 

 
   Владислав Милојевић, помоћ-
ник Градоначелника града Зајечара у 
области културе и образовања, као 
представник Града Зајечара, упућује се на 
службено путовање у Бугарску, у град 
Видин,  где ће присуствовати свечаном 
отварању туристичке сезоне „Видин 2016“ 
у општини Видин на позив кмета Општине 
Видин, Огњена Ценкова.  
 Службено путовање ће се обавити 
24.03.2016.године.  
 За службено путовање користиће 
службено возило, марке “ŠKODA 
OKTAVIA” регистарске ознаке ZA-040-ZA.  
 

Члан 2. 
 

 Трошкови  службеног путовања 
исплаћују се из буџета Града Зајечара. 
 

Члан 3. 
 

 Одлука о потреби службеног 
путовања Градоначелника и  помоћника 
Градоначелника града Зајечара у Бугарску  
III бр. 011-44/16 од 22.03.2016.године се 
ставља ван снаге. 
 

Члан 4. 
 
 Одлуку доставити именованим и 
објавити у “Службеном листу Града 
Зајечара”. 
 
 III бр. 011-47 /16 
 У Зајечару, 23.03.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 
 На основу члана 3. Правилника о 
условима и начину коришћења и 
одржавања службених возила Градске 
управе Зајечар („Сл.лист Града Зајечара“, 
бр. 37/2014) 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 23.03.2016. године, донело је 
 
 

О Д Л У К У  
о одобравању коришћења службеног 

возила 
  

Члан 1. 
 
 Одобрава се коришћење службе-
ног возила марке „ŠKODA OKTAVIA“ 
регистарски број ZA 040 ZA, чији је 
власник Градска управа града Зајечара, 
за службени пут у Републику Бугарску, у 
град Видин, дана 24.03. 2016. године. 
 

Члан 2. 
 

 Возилом ће управљати возач 
Миодраг Родић, број пасоша 007760438 
МУП РС ПУ Зајечар. 
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Члан 3. 

 
 Одлука о одобравању коришћења 
службеног возила III бр. 011-45/15 од 
22.03.2016.године се ставља ван снаге. 
  

Члан 4. 
 

 Решење ступа на снагу даном 
доношења. 
 
Доставити: 
 именованом 
 архиви 
 Одељењу за финансије 
 Одељењу за заједничке послове 
 
III бр. 011-46/15 
У Зајечару, 23.03.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

    
 
           На основу члана 46. ст. 1. тачка 7., 
а у вези члана 66. став 5. Закона о 
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 
129/07), и чл. 59. ст. 1. тач. 7. Статута 
града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", 
бр. 1/08 и 20/09) Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 08.03.2016. 
године, донело  је  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА  

 
 ЖАРКО МАРИНОВИЋ, дипломи-
рани правник из Зајечара, поставља се за  
заменика начелника Градске управе града 
Зајечара. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Чланом 46. ст. 1. тачка 7. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да 
општинско, односно градско веће постав-
ља и разрешава начелника општинске, 
односно градске управе. 

 Чланом 56. став 3. Закона о 
локалној самоуправи прописано је да се 
заменик начелника Општинске, односно 
Градске управе поставља на исти начин и 
под истим условима као начелник.  
 
  Чланом 54. цитираног закона 
прописано је да општинском, односно 
градском управом као јединственим 
органом руководи начелник, као и да за 
начелника општинске, односно градске 
управе може бити постављено лице које 
има завршен правни факултет, положен 
испит за рад у органима државне управе и 
најмање пет година радног искуства у 
струци, што се такође односи и на 
заменика начелника Градске управе.  
 
 Чланом 56. ст. 1. Закона о локалној 
самоуправи прописано је да општинска, 
односно градска управа има начелника, 
кога поставља општинско, односно 
градско  веће на основу јавног огласа на 
пет година, а што се аналогно примењује 
и на поступак  постављења заменика 
начелника градске управе.  
 
           Члан 66. став 5. истог Закона 
прописује се да се одредбе овог Закона 
које се односе на општинско веће 
примењују и на градско веће. 
 
    У складу са наведеним законским 
одредбама, Градско веће града Зајечара 
на седници одржаној 09.02.2016. године 
донело је Закључак о покретању поступка 
за постављење заменика начелника 
Градске управе града Зајечара, III бр. 02-
38/16 од 09.02.2016. године. Сходно томе, 
расписан је јавни оглас за постављење 
начелника Градске управе града Зајечара, 
објављен у листу „Послови“ бр. 662 од 
24.02.2016. године. 
 
 Градско веће након истека рока за 
пријављивање на јавни оглас констато-
вало је да су  достављене две пријаве на 
оглас, пријава Драгане Војиновић из 
Зајечара и пријава Жарка Мариновића из 
Зајечара који је иначе у сталном радном 
односу на радном месту начелник Одеље-
ња за општу управу Градске управе Града 
Зајечара.  
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 Градско веће је утврдило да оба 
кандидата испуњавају услове огласа, али 
да имајући у виду Закон о начину одређи-
вања максималног броја запослених у 
јавном сектору, као и искуство у раду у 
управи Града Зајечара, предност  треба 
дати кандидату Мариновић Жарку, који је 
у сталном радном односу и то једанаест 
година у Градској управи Града Зајечара, 
па је по разматрању поднетих пријава 
Градско веће Града Зајечара донело 
решење као у диспозитиву.   
  

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

 Решење доставити: именованим и 
архиви Градске управе града Зајечара. 
 
 III број: 02-55/2016 
 У Зајечару, 08.03.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ЗАМЕНИК  ПРЕДСЕДНИКА 
др Мирко Николић, с.р.  

    
 
 На основу члана 6. ст. 3. Одлуке о 
стручној служби за скупштинске послове 
скупштине града Зајечара  ("Сл. лист 
града Зајечара", број 22/09, 44/13 и 9/16) 
Градско веће града Зајечара, на седници 
одржаној  22. 03.2016. године, донело је 
 

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

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ MЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 

ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
СКУПШТИНЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 

 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
о унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Стручној служби за 
скупштинске послове Скупштине Града 
Зајечара I-1 број 110- 1 /2016   од   18.03. 
2016.године.             

II 
 
 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
III  број 02-66/16 
У Зајечару  22.03.2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА  ЗАЈЕЧАРА 
 
П Р Е Д С Е Д Н И К 

Велимир Огњеновић, с.р.  
   
 
 На основу члана 94. став 2. Закона 
о превозу путника у друмском саобраћају 
("Сл. гласник РС", бр. 68/2015), члана 4. 
Одлуке о такси превозу путника на тери-
торији града Зајечара (“Сл.лист Града 
Зајечара“,бр.3/2016) и члана 56. став 1. 
тачка 11. Статута града Зајечара ("Служ-
бени лист града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), а у 
складу са Саобраћајно-техничким услови-
ма Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске 
управе Града Зајечара, IV/04 број 353-Сл. 
oд 09.03.2016.године, Градоначелник 
града Зајечара, дана  14.03.2016. године, 
донео је 
 

ПРОГРАМ 
ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
ЗА ПЕРИОД 2016-2021. ГОДИНЕ 

 
I 

  

 Овим Програмом одређују се 
локације такси стајалишта, број места на 
такси стајалиштима у граду Зајечару и 
броj такси возила, оптималан да 
задовољи потребе за такси превозом  
путника на територији града Зајечара у 
периоду 2016-2021. године. 
 

II 
 

 Утврђује се, на основу саобра-
ћајно-техничких услова  датих од стране 
стручне службе Градске управе Града 
Зајечара, Одељења за урбанизам, грађе-
винске и комунално-стамбене послове, 
као оптималан број од: 
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 1)  18  локација такси стајалишта, 
 2)  80  такси (паркинг) места и 
 3) 170 такси возила. 
 

 У планском периоду из тачке I овог 
Програма потребно је годишње анализи-
рати и усклађивати потребе за такси 
стајалиштима и могућности за реализа-
цију тих потреба, с обзиром на оптималан 
број такси возила. 
 

III 
 

 Такси стајалишта из тачке II 
Програма одређују се на следећим 
локацијама, са припадајућим бројем такси 
места: 

Ред
ни 
број  

Назив такси стајалишта 
Локација такси стајалишта  

Број 
такси 
места 

1.  “Симпо“ - улица Љубе Нешића  7  
2.  „Месара Матијевић“ и “Пивница”- 

улица Николе Пашића и улица 
Војводе Путника  

10  

3.  „Два брата“ - улица Николе Пашића  2  
4.   „Аутобуска станица“ - простор између  

Булевара Зорана Ђинђића и улаза у 
аутобуску станицу  

10  

5.  „Гали намештај“ - улица Генерала 
Гамбете  

2 

6.  „Н – Спорт“ - улица Светозара 
Марковић 

4  

7.  „Пијаца“ - насеље  „Краљевица“ 2 
8.  „Острво“ - улица Хајдук Вељкова  4  
9.  “Кључ” - улица Пожаревачка  5 
10.  “OMВ пумпа” - улица Колубарска у 

Зајечару, преко пута ресторана “Беба” 
2 

11.   “Попова плажа”- улица Генерала 
Гамбете  

2  

12.  “Котлујевац” - Дом културе - улица 
Сокобањска 

4 

13.  „Дом здравља” - улица Болнички пут 
бб  

10  

14.  “Болница“ - Грљански пут 1 
15.   “Пошта“- улица Крфска 7  
16.  „Интерекс“ - улица Хајдук Вељкова 4 
17. „Пијаца - центар града“ - улица

Курсулина 
2 

18. „Пијаца - Котлујевац“ - улица
Пожаревачка 

2 

 Укупно:  80 
 

IV 
 

 Саставни део овог Програма су 
саобраћајно-технички услови  за реали-
зацију Програма потреба за такси прево-
зом путника на територији града Зајечара 
за петогодишњи период почев од 2016. 
године, издати од Одељења за урбани-
зам, грађевинске и комунално-стамбене 
послове Градске управе Града Зајечара 
IV/04 број 353-Сл. од 09.03.2016. године, 
са графичким прилозима локација такси 
стајалишта.  
 

V 
 

 Овај Програм oбјавити у 
“Службеном листу Града Зајечара“. 
   

VI 
 

 Овај Програм доставити Градо-
начелнику града Зајечара, Градској упра-
ви града Зајечара, Одељењу за инспек-
цијске послове и комуналну полицију, 
Одељењу за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове, Одељењу 
за привреду и друштвене делатности, ЈП 
„Дирекција за изградњу“ Зајечар, ЈП 
„Зајечар-паркинг“ и архиви Градске управе 
града Зајечара. 
 
 
II број: 344-50/2016 
У Зајечару, 14.03.2016. године 
 

 ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

 
 
 
 
 



23. МАРТ 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 11  СТРАНА 5 

 
На  основу  члана  5.  Закона о радним  односима  у државним органима ("Сл. 

гласник РС", бр. 48/91, 66/91, 44/98 - др. закон, 49/99 - др. закон, 34/2001 - др. закон, 
39/2002, 49/2005 - одлука УСРС, 79/2005 - др. закон, 81/2005 - испр. др. закона и 
83/2005 - испр. др. закона и 23/2013 - одлука УС), у вези члана 4. и 5. Одлуке о 
максималном броју запослених на неодређено време у сваком организационом облику 
у систему локалне самоуправе града Зајечара у 2015.години ("Службени лист Града 
Зајечара", бр. 3/16 и 8/16 ) и члана 6. став 3. Одлуке о стручној служби за скупштинске 
послове Скупштине града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара", бр. 22/09,44/13 и 
9/16), секретар Скупштине града Зајечара,  донeo је 

 
П Р А В И Л Н И К 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЗА СКУПШТИНСКЕ  

ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником утврђују се унутрашње организационе јединице и њихов 
делокруг, начин руковођења унутрашњим организационим јединицама, број и структура 
запослених, назив и шифра радних места са звањем и описом послова и условима за 
њихово обављањe у Стручној служби за скупштинске послове Скупштине града 
Зајечара (у даљем тексту: Стручна служба). 
 

Члан 2. 
 
 Послови Стручне службе обављају се у оквиру Одељења за скупштинске и 
нормативно-правне послове; 
 Послови Одељења за скупштинске и нормативно-правне послове обављају се у 
оквиру две унутрашње организационе јединице, и то: 

1. Одсек за нормативно-правне и административне послове Скупштине града 
Зајечара; 

2. Одсек за област радних односа и информационе и комуникационе технологије 
Скупштине града Зајечара.                           

 
 Овим Правилником предвиђено је 10 радних места, од којих су 2  радна места 
функционера (секретар и заменик секретара Скупштине града Зајечара) и 8 
извршилаца. 

 
 

II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 
СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
Члан 3. 

 

II-1 Одељење за скупштинске и нормативно-правне послове: 
 обавља стручне, нормативно-правне, организационе и друге послове за потребе 

Скупштине, њених радних тела (сталних и повремених), председника и заменика 
председника Скупштине Града, а који се односе на припрему седница, припрему 
нацрта-предлога појединих аката (Статут, Пословник, општи акти који се односе 
на функционисање и рад Скупштине, радних тела Скупштине, појединачни акти о 
правима и обавезама одборника, изабраних, именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара); 
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 израђује записнике са седница Скупштине, обрађује акте усвојене на седницама и 

припрема исте за објављивање у „Службеном листу Града Зајечара“, чува 
изворне документе о раду Скупштине; 

 припрема документацију и обезбеђује административно-техничке услове у вези 
избора, именовања, постављења и разрешења лица које бира, именује или 
поставља Скупштина Града;  

 даје обавештења и стручна објашњења о питањима од значаја за вршење 
функције одборника и одборничких група Скупштине града и обезбеђује јавност 
рада Скупштине; 

 обавља административно-техничке послове за потребе одборника, а везано за 
рад Скупштине;  

 обезбеђује чување и давање на коришћење информативног, документационог и 
библиотечког материјала; 

 чува персоналну документацију изабраних, именованих и постављених лица у 
органима Града Зајечара и запослених у Служби и израђује одговарајућа решења 
из области радних односа за поменута лица; 

 организује достављање и превоз скупштинског материјала до одборника и других 
лица и организација, којима се материјал, у складу с Пословником, обавезно 
доставља; 

 обавља послове анализе и развоја информационог система Скупштине града 
Зајечара, старања о раду рачунарске мреже, оперативних система, послове 
заштите података, послове израде и одржавање WEB презентације, спровођење 
обуке корисника, планирање и одржавање комплетне телекомуникационе 
инфраструктуре у Скупштини града Зајечара; 

 обавља и друге послове везане за остваривање надлежности Скупштине и њених 
радних тела. 

 

II-1-1 Одсек за нормативно-правне и административне послове Скупштине 
града Зајечара; 

- обавља стручне, нормативно-правне, организационе и друге послове за потребе 
Скупштине, њених радних тела (сталних и повремених), председника  и заменика 
председника Скупштине града, а који се односе на припрему седница, припрему 
нацрта-предлога појединих аката (Статут, Пословник, општи акти који се односе 
на функционисање и рад Скупштине, радних тела Скупштине, појединачни акти о 
правима и обавезама одборника, изабраних, именованих и постављених лица у 
органима града Зајечара); 

- израђује записнике са седница Скупштине, обрађује акте усвојене на седницама 
и припрема исте за објављивање у „Службеном листу града Зајечара“, чува 
изворне документе о раду Скупштине; 

- припрема документацију и обезбеђује административно-техничке услове у вези 
избора, именовања, постављења и разрешења лица које бира, именује или 
поставља Скупштина града; 

- даје обавештења и стручна објашњења о питањима од значаја за вршење 
функције одборника и одборничких група Скупштине града и обезбеђује јавност 
рада Скупштине; 

- обавља административно-техничке послове за потребе одборника, а везано за 
рад Скупштине; 

- обезбеђује чување и давање на коришћење информативног, документационог и 
библиотечког материјала; 

- организује достављање и превоз скупштинског материјала до одборника и других 
лица и организација, којима се материјал, у складу са Пословником, обавезно 
доставља; 

- обавља и друге послове везане за остваривање надлежности Скупштине и 
њених радних тела. 
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II-1-2  Одсек за област радних односа и информационе и комуникационе 

технологије Скупштине града Зајечара 
- чува персоналну документацију изабраних, именованих и постављених лица у 

органима града Зајечара и запослених у Стручној служби 
- израђује одговарајуће акте из области радних односа за наведена лица, 
-  обавља послове анализе и развоја информационог система Скупштине града 

Зајечара, старања о раду рачунарске мреже, оперативних система,  
- послове заштите података, послове израде и одржавање WEB презентације,  
- спровођење обуке корисника, планирање и одржавање комплетне 

телекомуникационе инфраструктуре у Скупштини града Зајечара.  
 

III РУКОВОЂЕЊЕ РАДОМ У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 
 

Члан 4. 
 

 Стручном службом руководи секретар Скупштине града. 
 Секретар Скупштине, ради прописивања начина рада и извршавања послова 
Стручне службе, доноси правилнике, наредбе, упутства и решења. 
 Секретар Скупштине града доноси акт о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Стручној служби, уз сагласност Градског већа. 
 У погледу руковођења радом Стручне службе и овлашћењима у односу на 
запослене у Служби, секретар има права и дужности начелника градске управе. 
 За рад Стручне службе и свој рад секретар одговара Скупштини Града и 
непосредно председнику Скупштине.  
 Секретар Скупштине града има заменика који му помаже у раду и замењује га у 
обављању послова из његовог делокруга у случају његове одсутности или привремене 
спречености да обавља своје послове. 

     
Члан 5. 

 

 Одељењем за скупштинске и нормативно-правне послове руководи начелник 
Одељења. 
 У оквиру Одељења за скупштинске и нормативно-правне послове, Одсеком за 
нормативно-правне и административне послове Скупштине града Зајечара руководи 
шеф Одсека за нормативно-правне и административне послове Скупштине града 
Зајечара, а Одсеком за област радних односа и информационе  и комуникационе 
технологије Скупштине града Зајечара руководи шеф Одсека за област радних односа 
и информационе и комуникационе технологије Скупштине града Зајечара. 
 

IV СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА  
У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ 

 

Члан 6. 
 

Радно местo:  
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Назив звања 

Изабрана, именована и постављена лица у 
органима јединица локалне самоуправе и 
организацијама које је основала јединица локалне 
самоуправе 

Шифра радног места О010103  

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

О01/01 
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Захтевана стручна спрема 

VII степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалисти-
чким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама-Правни факултет 

Захтевана додатна знања / 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе    

Захтевано радно искуство најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
Надлежност Секретара Скупштине града Зајечара утврђена је чланом 40. Закона 
о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон). 
Осим тога Секретар Скупштине града Зајечара обавља и следеће послове: 
 Планира, организује и руководи радом Стручне службе; 
 прописује начин рада и извршавања послова Стручне службе, доноси 

правилнике, наредбе, упутства и решења; 
 доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Стручној служби, уз сагласност Градског већа; 
 обаља и друге послове у складу са Законом и другим општима актима. 

 
 

Члан 7. 
 

 Радно местo:  
ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Назив звања 
Изабрана, именована и постављена лица у органима 
јединица локалне самоуправе и организацијама које је 
основала јединица локалне самоуправе 

Шифра радног места О010103  

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

О01/01 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалисти-
чким академским студијама, специјалистичким стру-
ковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама-Правни факултет 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 
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Општи опис посла: 
Надлежност заменика секретара Скупштине града Зајечара утврђена је чланом 
40. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014-
др.закон). 
Осим тога заменик секретара Скупштине града Зајечара помаже секретару 
Скупштине у раду и замењује га у обављању послова из његовог делокруга у 
случају његове одсутности или привремене спречености да их обавља, и то: 
 Планира, организује и руководи радом Стручне службе; 
 прописује начин рада и извршавања послова Стручне службе, доноси 

правилнике, наредбе, упутства и решења; 
 доноси акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

Стручној служби, уз сагласност Градског већа; 
 обаља и друге послове у складу са Законом и другим општима актима. 

 
 

II-1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 

Члан 8. 
 

II-1 Радно местo:  
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА СКУПШТИНСКЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

Назив звања самостални стручни сарадник 

Шифра радног места А100100 

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/01 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама-Правни факултет 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 
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Општи опис посла 
 Планира, организује и руководи радом Одељења; 
 Координира и обједињује рад унутрашњих организационих јединица; 
 Распоређује послове на непосредне извршиоце; 
 Пружа потребну стручну помоћ запосленима;  
 Стара се о квалитетном, стручном, благовременом и законитом извршавању 

послова и радних задатака у оквиру Одељења; 
 Обједињава рад на припремама седница Скупштине Града и врши стручне 

послове везане за одржавање седница; 
 Припрема и израђује појединачне акте који се тичу избора, именовања, 

постављења и разрешења за потребе Скупштине града и њених радних тела; 
 Даје иницијативу за ефикасније извршавање послова и прати ефекте мера и 

решења из своје надлежности; 
 Даје предлог  Секретару за оцену резултата запослених; 
 Врши друге послове из делокруга Одељења, а које му одреде председник и 

секретар Скупштине града Зајечара. 
 

 
II-1-1 ОДСЕК ЗА НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ         

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 9. 
 

II-1-1/1 Радно местo:  
ШЕФ ОДСЕКА ЗА  НОРМАТИВНО-ПРАВНЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ 

Назив звања самостални стручни сарадник 

Шифра радног места А100100 

Ознака групе, 
подгрупе радног 
места 

А/А10/01 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама-
Правни факултет 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе 

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 
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Општи опис посла 
 Обједињава рад на припремама седница Скупштине Града и врши стручне 

послове везане за одржавање седница; 
 Организује, обједињава и усмерава рад Одсека; 
 Распоређује послове на непосредне извршиоце; 
 Пружа потребну стручну помоћ запосленима;  
 Стара се о квалитетном, стручном, благовременом и законитом извршавању 

послова и радних задатака у оквиру Одсека; 
 Доставља одлуке и друге акте Скупштине Града на објављивање; 
 Припрема и израђује појединачне акте који се тичу избора, именовања, 

постављења и разрешења за потребе Скупштине града и њених радних тела; 
 Даје иницијативу за ефикасније извршавање послова и прати ефекте мера и 

решења из своје надлежности; 
 Врши друге послове из делокруга Одсека, а које му одреде председник, 

секретар Скупштине града Зајечара и начелник Одељења. 
 

 
II-1-1/2 Радно местo:  

ЗАПИСНИЧАР 

Назив звања Виши  сарадник 

Шифра радног места А100400  

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/04 

Захтевана стручна 
спрема 

високо образовање студија првог степена (основне 
академске студије, односно студије у трајању до три 
године, виша школска спрема – виша школа за 
менаџмент, 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе 

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла   
 Води и израђује записнике са седница Скупштине града, 
 Чува записнике и остале изворне   документе о раду Скупштине; 
 Обавља и друге послове сходно стручној спреми коју има, а које му одреде  

секретар Скупштине, начелник Одељења и шеф Одсека. 
 

 
II-1-1/3 Радно местo:  

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ  

Назив звања Виши референт 

Шифра радног места А100600  

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/06 

Захтевана стручна спрема средња стручна спрема – економска школа 
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Захтевана додатна знања / 
испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе 

Захтевано радно искуство најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла 
 обавља послове који се односе на припрему и одржавање седница  

Скупштине Града и њених радних тела, сортирање, спајање, паковање и 
достављање материјала одборницима, члановима радних тела и другим 
лицима која учествују у раду седница Скупштине и радних тела; 

 Прикупља и сређује материјале за седнице, припрема за достављање одлуке 
и друге акте увојене на седницама надлежним органима и одељењима 
Градске управе; 

 Обрађује омоте списа за архивирање одлука и других аката увојених на 
седницама Скупштине града, 

 Обавља и друге послове сходно стручној спреми коју има, а које му одреде  
секретар Скупштине,начелник Одељења и шеф Одсека. 

 
 

II-1-1/4 Радно местo:  
 КУРИР ЕКСПЕДИТОР ПОШТЕ 

Шифра радног места Г060200  

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

Г/Г06/02 

Захтевана стручна спрема III степен стручне спреме – КВ радник 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Возачка дозвола “Б” категорије 

Захтевано радно 
искуство 

1 година радног искуства 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла 
 
 Доставља материјал за седнице Скупштине и њених радних тела 

одборницима и другим лицима, односно органима и организацијама који 
учествују у раду седница;  

 Доставља одлуке и друге акте усвојене на седницама Скупштине надлежним 
органима, предузећима и установама;  

 Разноси пошту и друге пошиљке грађанима и правним лицима;  
 Обавља друге послове, сходно стручној спреми коју има, а које му одреде  

секретар Скупштине, начелник Одељења и шеф Одсека. 
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II-1-2 ОДСЕК ЗА ОБЛАСТ РАДНИХ ОДНОСА И ИНФОРМАЦИОНЕ И 
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 

Члан 10. 
 

II-1-2/1 Радно местo:  
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ОБЛАСТ РАДНИХ ОДНОСА И ИНФОРМАЦИОНЕ И 
КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

Назив звања самостални стручни сарадник 

Шифра радног места А100100 

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/01 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјали-
стичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама-Факултет за менаџмент 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе 

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла 
 Организује, обједињава и усмерава рад Одсека; 
 Распоређује послове на непосредне извршиоце; 
 Пружа потребну стручну помоћ запосленима;  
 Стара се о квалитетном, стручном, благовременом и законитом извршавању 

послова и радних задатака у оквиру Одсека; 
 Обавља послове који се односе на израду решења и других аката којима се 

одлучује о правима и обавезама изабраних, постављених и именованих лица 
у органима Града и запослених у Стручној служби за скупштинске послове;  

 Води, ажурира и чува персоналну документацију изабраних, постављених и 
именованих лица у органима Града и запослених у Стручној служби за 
скупштинске послове;  

 Прати прописе из области радних односа и даје иницијативу за измену и 
усклађивање са законом интерних аката из области радних односа; 

 Прати и остале прописе из делокруга рада Одсека; 
 Обавља и друге послове сходно стручној спреми коју има, а које му одреде 

секретар Скупштине и начелник Одељења. 
 

II-1-2/2 Радно местo:  
 СТРУЧНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ РАДНИХ ОДНОСА 

Назив звања самостални стручни сарадник 

Шифра радног места А100100 

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/01 
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Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, односно стечено високо 
образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама-Правни факултет 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла 
 Обавља послове који се односе на израду решења и других аката којима се 

одлучује о правима и обавезама изабраних, постављених и именованих лица 
у органима Града и запослених у Стручној служби за скупштинске послове;  

 Води, ажурира и чува персоналну документацију изабраних, постављених и 
именованих лица у органима Града и запослених у Стручној служби за 
скупштинске послове;  

 Прати прописе из области радних односа и даје иницијативу за измену и 
усклађивање  са законом интерних аката из области радних односа; 

 Обавља и друге послове сходно стручној спреми коју има, а које му одреде 
секретар Скупштине, начелник Одељења и шеф Одсека. 

 
 

II-1-2/3 Радно местo:  
 ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И КОМУНИКАЦИОНИХ УРЕЂАЈА 

Назив звања Виши референт 

Шифра радног места А100600  

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/06 

Захтевана стручна 
спрема 

Средња стручна спрема - гимназија, оператер на 
рачунару,  

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен стручни испит за рад у органима државне 
управе    

Захтевано радно 
искуство 

Најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 



23. МАРТ 2016.  SLU@BENI LIST БРОЈ 11  СТРАНА 15 

 
Општи опис посла 
 Обавља информатичке задатке за потребе Скупштине града;   
 Одржава и сервисира рачунарске мреже и комуникационих уређаја;  
 Инсталира и подешава радне станице и мрежне картице;  
 Прикључује периферне уређаје, инсталира и конфигурише њихове програме;  
 Пружа подршку корисницима приликом рада на мрежи;  
 Врши мање поправке рачунарске опреме и мрежних компоненти;  
 Пружа подршку за рад телекомуникационих уређаја (телефони, факс уређаји 

и др.); 
 Врши руковање аудио и видео техником за потребе скупштинских заседања и 

за припрему различитих презентација; 
 Штити ауторска права и води документацију о пословима везаним за 

рачунарску мрежу; 
 Врши и друге послове сходно стручној спреми којом располаже, а које му 

одреди секретар Скупштине, начелник Одељења и шеф Одсека. 
     

 

V ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 11. 
 

 За обављање послова и задатака утврђених овим Правилником запослени и 
руководећи радници морају имати положен стручни испит у складу са Законом о 
државној управи.   
 

Члан 12. 
 

 Радна места у Стручној служби утврђена овим Правилником попуњавају се у 
складу са Законом. 
 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

 Решење о распоређивању запослених на радна места утврђена овим 
Правилником доноси секретар Скупштине града Зајечара, а у случају спречености или 
одсутности секретара Скупштине, заменик секретара Скупштине града Зајечара. 
 

Члан 14. 
 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Стручној служби за скупштинске 
послове Скупштине града Зајечара („Сл. лист града Зајечара“,бр. 30/2015 и 35/2015). 
 

 Члан 15. 
 

 Овај Правилник, по добијању сагласности од стране Градског већа града 
Зајечара, ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“.  
 
 
 I-1 број: 110-1 
 У Зајечару, 18. 03.2016. године 
 

 С Е К Р Е Т А Р 
Миљан Миловановић,с.р. 
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