
 
 
На основу члана 12. ст.2 Одлуке о 

градском већу Града Зајечара („Сл.лист 
Града Зајечара“ бр. 29/13, 31/13, 51/14 и 
21/16), Градско веће града Зајечара, на 
седници одржаној 08.08.2016. године, 
донело је 

 
О Д Л У К У  

о покретању израде Локалног акционог 
плана за младе града Зајечара за 

период 2017 до 2022. године  
 

Уводне одредбе 
 

Члан 1. 
Овом одлуком приступа се изради 

Локалног акционг плана за младе града 
Зајечара за период од 2017. године до 
2022. године 

 
Члан 2. 

Локални акциони план за младе 
обухвата oбласти усаглашене са Нацио-
налном стратегијом за младе, а на основу 
потреба града Зајечара. 
 Циљна група Локалног акционог 
плана за младе су млади од 15 до 30 
година старости.  
 Основ израде плана је Национална 
стратегија за младе, приказ стања на 
нивоу расположивгих истраживања и 
релевантних података за град Зајечар. 
 

Члан 3. 
Ова Oдлука ступа на снагу осмог 

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

 
III број 011-69/2016 
У Зајечару, 08.08.2016. 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,  22/14 и 8/16), 
члана 2. ст.1. тачка 11. Одлуке о Градском 
већу града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара", број 29/13, 31/13,  51/14 и 
21/16) и чл. 24. Одлуке о Градској управи 
града Зајечара("Сл. лист града Зајечара", 
број 51/14 и 9/16) Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 08.08.2016. 
године, донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ 

ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
I 

 
 ДАЈЕ СЕ сагласност на Правилник 
о измени и допуни Правилника о 
унутрашњој организацији и системати-
зацији радних места у Градској управи 
града Зајечара IV број 110-9/2016   од   
29.07. 2016.године.             
 

II 
 
 Решење објавити у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
 

III  број 02- 229 /15 
У Зајечару 08.08.2016. године 
 

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

Велимир Огњеновић, с.р. 
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 На основу члана 59. Тачка 8. 
Статута града Зајечара („Сл.лист Града 
Зајечара“ бр. 1/8, 20/9 и 21/11 и 56/13), 
Градско веће Града Зајечара, на седници 
одржаној 08.08.2016. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о измени решења о образовању 

Комисије за израду Локалног акционог 
плана за младе 

 
I 

  
Тачка I Решења о образовању 

Комисије за израду Локалног акционог 
плана за младе за период 2015-
2020.године III број: 02-257/15 од 
21.09.2015. године мења се и гласи: 

 

 Образује се Комисија за израду 
Локалног акционог плана за младе, за 
период 2017- 2020 године у саставу: 
 

- Иван Живковић – предсетник 
Савета за младе града Зајечара 

- Јелена Вучковић – Канцеларијa за 
младе 

- Добрица Јовановић – Канцеларија 
за младе 

- Милко Тодоровић - Градска управа 
Зајечар, помоћник градоначелника 

- Млађан Јовановић - Градска упра-
ва Зајечар 

- Александар Поповић – Центар за 
социјални рад Зајечар 

- Олгица Станојловић – Дом здрав-
ља Зајечар 

- Нинослав Јовановић – Полицијска 
управа Зајечар 

- Марија Поп Манић – Национална 
служба за запошљавање  

- Владан Марковић – Црвени крст 
Зајечар 

- Анђела Рисантијевић – ОПСД 
„Драган Радосављевић“ Зајечар  

- Анђа Жикић – Ђачки парламент 
Гимназија Зајечар 

- ЦЕКИТ – Марко Дробњаковић 
- Драгана Гогев – Зајечарска иници-

јатива 
- Миломир Симоновић – Спортски 

савез Зајечар 
- Снежана Зарев – Омладина 

ЈАЗАС-а  

- Ницић Предраг – Одред извиђача 
''Ђорђе Симеоновић''  

- Марина Војиновић – Завод за јавно 
здавље ''Тимок'' Зајечар         

 
II 
 

 У свему осталом решење остаје 
непромењено. 
 

III 
 

 Решење објавити у „Службеном 
листу Града Зајечара“. 
 
            Решење доставити именованима и 
архиви.  
  
           III бр. 02-225/2016 
 У Зајечару   08.08. 2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р. 

   
 

 На основу члана 4. Одлуке о 
линијском градском и приградском 
превозу путника у друмском саобраћају на 
територији града Зајечара (“Сл. лист 
града Зајечара” бр. 12/09, 3/10 - 
др.одлука, 9/11 - др. одлука и 15/14 - др. 
одлука), члана 59. Статута Града Зајечара 
(“Сл. лист града Зајечара“ бр.1/08, 20/09, 
21/11, 56/13, 22/14 и 8/16) и члана 12. 
Одлуке о Градском већу града Зајечара 
("Службени лист града“ Зајечара бр. 
29/13, 31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће 
града Зајечара, на седници одржаној  
08.08.2016. године, донело је 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о измени Решења о утврђивању линија  

градског и приградског превоза 
 
I 
 

 У Решењу о утврђивању линија 
градског и приградског превоза 
(„Службени лист града Зајечара“ бр. 
19/11, 27/11, 31/11, 30/12, 8/13 и 11/13), у 
тачки VI Решења, став 3. мења се и гласи: 
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 „Превоз трудница, деце до шест 
година и лица старијих од седамдесет 
година живота, на свим утврђеним 
линијама, обављаће се без накнаде.“ 
                                                                   

II 
 
 У осталим одребама Решење 
остаје непромењено.  
 
 
 
 

  III      
 
 Решење објавити у "Сл. листу 
града Зајечара“. 
 
 
III број 344 - 115/16 
У Зајечару 08.08. 2016. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Велимир Огњеновић, с.р.

 
   
 
 
 
На основу члана 76. став 2. Статута Града Зајечара ("Службени лист града Зајечара" 
бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14 и 8/16), а у вези члана 5. Закона о радним односима 
у државним органима  ("Службени 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 ("Службени лист града Зајечара", број 51/14 и 9/16),   
начелник Градске управе града Зајечара, доноси 
 
 

 
П Р А В И Л Н И К 

 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

 
ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 

РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 
 
 

Члан 1. 
 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Градској 
управи града Зајечара (“Службени лист града Зајечара”, бр. 15/2016), (у даљем тексту: 
Правилник),  у члану 46. Правилника, у тачки 2) Одсек за вршење инспекцијског 
надзора из области комуналног уређења, став 2. (2. Радно место), мења се и гласи:  
 
 

2. Радно местo:  
ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА 

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, факултет за менаџмент, 
факултет заштите на раду, 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 на факултету 

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: 
  

Врши надзор над спровођењем Закона и градских Одлука из области  комуналних 
делатности; надзор у области обављања комуналних делатности и рада јавних и 
јавних комуналних предузећа; стање комуналних објеката и квалитета пружања 
комуналних услуга грађанима, неовлашћено заузимање јавних површина 
предметима и стварима; поједини послови тржишне инспекције у делу надзора 
над продајом робе ван продајног објекта и друго; води управни поступак, доноси 
решење и стара се о његовом извршењу; подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка и издаје прекршајни налог. Обавља и друге послове сходно 
стручној спреми којом располаже, а које му одреди шеф Одсека, начелник 
Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

 
 

Члан 2. 
 

У члану 48. Правилника, после става 1. (1. Радно место), додаје се став 2 (2. Радно 
место), који гласи:  
 

2. Радно местo:  
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

Назив звања самостални стручни сарадник 

Шифра радног места А100100 

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/01 

Захтевана стручна спрема 

VII степен стручне спреме, факултет за менаџмент, 
правни факултет, односно стечено високо образо-
вање 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 на факултету 
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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: 
 

Планира, организује, координира и руководи радом одељења. Прати законске 
прописе из делокруга одељења. Стара се о квалитетном, стручном, 
благовременом и законитом извршавању послова и радних задатака у оквиру 
одељења. Даје иницијативу за ефикасније извршавање послова и прати ефекте 
мера и решења из своје надлежности. Даје предлог начелнику Градске управе за 
оцену резултата запослених. По наредби наредбодавца за извршење буџета 
града располаже средствима буџета Града, односно консолидованог рачуна 
трезора. Учествује у изради Одлуке о буџету града Зајечара. Стара се о 
извршењу поверених послова државне управе, обавља најсложеније послове из 
делокруга одељења, као и друге послове из делокруга Одељења, по налогу 
заменика начелника Градске управе и начелника Градске управе.  

 
 
 

Став 4. (4.радно место) мења се и гласи: 
 

4. Радно местo:  
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 

Назив звања виши стручни сарадник 

Шифра радног места А100200 

Ознака групе, подгрупе 
радног места 

А/А10/02 

Захтевана стручна спрема 

VII степен стручне спреме, факултет економског 
смера, односно стечено високо образовање на 
основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету 

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 2 

Општи опис посла: 
 

Врши радње којима проверава законитост у раду и правилност испуњавања 
пореских обавеза од стране обвезника; врши теренску контролу по налогу 
начелника Одељења; врши теренску контролу по захтеву обвезника за излазак на 
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терен; учествује у поступцима по жалби које спроводи Одељење; доноси пореска 
решења која се доносе у теренској контроли. Обавља и друге послове сходно 
стручној спреми којом располаже, а које му одреди  начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе. 
 

 
Досадашњи став 2. (2. Радно место) постаје став 3. (3. Радно место), став 3. (3. Радно 
место) постаје став 4. (4. Радно место), став 4. (4. Радно место) постаје став 5. (5. 
Радно место), став 5. (5. Радно место) постаје став 6. (6. Радно место), став 6. (6. Радно 
место) постаје став 7. (7. Радно место), став 7. (7. Радно место) постаје став 8. (8. 
Радно место), став 8. (8. Радно место) постаје став 9. (9. Радно место), став 9. (9. Радно 
место) постаје став 10. (10. Радно место), став 10. (10. Радно место) постаје став 11. 
(11. Радно место). 

 
Члан 3. 

 
  Овај Правилник ступа на снагу по прибављеној сагласности Градског већа града 
Зајечара, 8. (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном листу града Зајечара“. 
 

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

IV број: 110 - 9/2016, У Зајечару, 29. јул 2016. године 
 

НАЧЕЛНИК 
 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 Гордана Огњановић, с.р. 
  

 
        Одељење за локални економски развој, привреду и друштвене делатности  
Градске управе града Зајечара, нa oснову  чл. 157. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима ("Сл. гласник РС" бр. 41/09 и 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15-
др.закон и 9/16-одлука УС) и чл. 38. став 2. Одлуке о Градској управи града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број  51/14 и 9/16),  доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ДОПУНИ РЕШЕЊА О ТЕХНИЧКОМ  РЕГУЛИСАЊУ САОБРАЋАЈА 

У ГРАДУ ЗАЈЕЧАРУ 
 
 

I 
 

  У Решењу о техничком 
регулисању саобраћаја у граду Зајечару III 
бр. 347-1/02 од 15. 6. 1995. године, III бр. 
347-1/02 од 11. 4. 2002. године, IV/02 број 
347-1 од  30.3.2007. године, IV/02 број 
347-5 од 11.05.2007. године и  IV/02 број 
347- 8 од 18.12.2007. године, IV/02 бр. 
347-1 од 16.05.2008. године, IV/02 број 
347-4 од 21.10.2008. године, IV/02 број 
347-1 од 30.11.2010. године, IV/02 број 
347-2 од 12.12.2013. године,  IV/02 број 

347-4 од 02.04.2014. године и  IV/02 број 
347/6 од 25.07.2014. године, у тачки  XI  
Простори за паркирање (јавни паркинзи) 
додаје се подтачка  е), која гласи: 
 
"е)   За мотоцикле и мопеде:  
  

1. У улици Tрг ослобођења, на 
уређеном платоу између две 
жардињере, преко пута продав-
нице “BONATTI” и мењачнице 
“Круна”, на кп. бр. 9478 КО Зајечар 
- 4 паркирна места; 
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2. У улици Tрг ослобођења, на 

уређеном платоу између две 
жардињере, преко пута 
продавнице “Lilly”, на кп. бр. 9478 
КО Зајечар - 4 паркирна места; 

3. На раскрсници улица Љубе 
Нешића и Светозара Марковића, 
на делимично уређеном платоу 
између бивше цвећаре и хотела 
“Hamburg”, на  кп. бр. 9518 КО 
Зајечар – 6 паркирних места; 

4. У улици Доситејевој, на уређеном 
платоу преко пута ОШ “Љуба 
Нешић”, поред кафића “54”, на  кп. 
бр. 11132 КО Зајечар - 6 паркирних 
места; 

5. У улици Крфској, на уређеном 
платоу између “Raiffeisen bank” и 
продавнице “Idea”, на  кп. бр. 
9463/1 КО Зајечар - 4 паркирна 
места; 

 
 
 
 
 
 
 

6. У улици Крфској, у оквиру 
саобраћајне површине једносмер-
не улице Крфске, преко пута кафи-
ћа “Бумеранг”, на  кп. бр. 9456/1 КО 
Зајечар - 2 паркирна места.” 

   
II 
  

 Решење ступа на снагу даном 
доношења, а објављује се  у "Службеном 
листу  града Зајечара". 
 

III 
 

 Решење доставити: ЈП “Дирекција 
за изградњу” Зајечар, ЈКП “Зајечар-
паркинг” Зајечар, МУП Србије-Полицијској 
управи Зајечар, Одељењу за инспекцијске 
послове и комуналну полицију Градске 
управе града Зајечара, Милку Тодоровићу 
- Савет за безбедност саобраћаја, архиви. 
 
 
IV/03 број 347-67 
15.07.2016. године 
 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 
Сузана Петровић, с.р. 
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