
 
На основу члана 59. став 1. тачка 8. 

Статута града Зајечара ( “Сл. лист града 
Зајечара”, бр.1/08, 3/08 - испр., 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18) и члана 2. 
.став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу града 
Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 29/13, 
31/13, 51/14 и 21/16) и члана 20. став 1. тачка 
10. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 129/2007, 
83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 
47/2018), Протокола о сарадњи између Савета 
Европе, Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре и Града 
Зајечара потписаног у оквиру програма 
„РОМАКТЕД – промовисање доброг 
управљања и оснаживање ромске заједнице 
на локалном нивоу“ који спроводе Европска 
унија и Савет Европе, Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној 10.12.2018. 
године донело је 
 
 

ОДЛУКУ  
O OБРАЗОВАЊУ ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ 
РАДНЕ ГРУПЕ У ОКВИРУ ПРОГРАМА 

,,РОМАКТЕД-ПРОМОВИСАЊЕ ДОБРОГ  
УПРАВЉАЊА И ОСНАЖИВАЊЕ РОМСКЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ’’  
 

Оснивање и положај групе 
Члан 1. 

 
Овом Одлуком образује се Инсти-

туционална радна група РОМАКТЕД 
програма, у циљу унапређења комуникације и 
координације активности, те побољшања 
делотворности рада служби које се на 
локалном нивоу баве проблемима Рома  као 
стручно радно тело Градског већа. 
 
 

Чланови Институционалне радне групе 
Члан 2. 

 
Институционална радна група има 16  

чланова. 
Чланови Институционалне радне групе су: 

1. Саша Ивановић – помоћник Градона-
челника, контакт особа за РОМАКТЕД 
програм, који је уједно и координатор 
институционалне радне групе 

2. Миљан Рашић - координатор за ромска 
питања; 

3. Драган Вукашиновић – начелник Оде-
љења за локални економски развој, 
привреду и друштвене делатности  

4. Валентина Ђуричић - начелник Одељења 
за финансије 

5. Златан Јанковић - начелник Одељења за 
инспекцијске послове и комуналну 
полицију 

6. Иван Стојановић – начелник Одељења за  
урбанизам,грађевинске и комунално-
стамбене послове 

7. Бојана Радојевић - директор Дома 
здравља 

8. Мирјана Радивојевић - директор Центра за 
социјални рад 

9. Зоран Ђорђевић - директор филијале 
Националне службе за запошљавање 

10. Жељко Антонијевић – директор О.Ш. 
„Љуба Нешић“ 

11. Тања Јовановић - директор предшколске 
установе „Ђулићи“ 

12. Владимир Ђуричић - директор Народног 
позоришта Тимочке крајине-Центра за 
културу „Зоран Радмиловић“ Зајечар  

13. Вице Лалић – В.Д. директор ЈКП „Тимок – 
одржавање“ Зајечар 

14. Сања Димитријевић - начелник Поли-
цијске управе Зајечар 

15. Марија Марковић – члан Градског већа 
16. Владан Марковић – секретар Црвеног 

крста 
На састанке Институционалне радне групе 

се могу позивати стручњаци и представ-
ници/це других органа и организација, ако је 
то потребно ради информисања чланова 
Радне групе о одређеном питању (нпр. 
заштитник грађана, представници/це органи-
зација цивилног друштва, медија и сл.) 

 
Задаци Радне групе 

Члан 3. 
  

Задаци чланова Институционалне  радне 
групе су: 
- Учествовање у креирању и импле-

ментацији заједничких активности/пла-
нова са локалном акционом групом 
РОМАКТЕД програма, фацилитатором и 
националним РОМАКТЕД тимом; 
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- Обезбеђивање сталне комуникације и 

сарадње са представницима/цама ло-
калне акционе групе РОМАКТЕД прог-
рама, фацилитатором и координатором 
националног тима РОМАКТЕД програма,;  

- Учествовање на радионицама и обукама 
које ће организовати фацилитатор и/или 
координатор националног тима 
РОМАКТЕД програма; 

- Подржавање остваривања позитивних 
промена у текућим административним 
праксама (оцењене као такве, како од 
стране запослених у локалној самоуп-
рави, тако и од ромске заједнице), а које 
су резултат горе наведених тренинга и 
дијалога са ромском заједницом; 

- Активно подржавање и учествовање у 
процени резултата и утицаја који програм 
остварује на терену; 

- Правовремено извештавање градоначел-
ника о напретку имплементације Програма 
и старање да су све предложене одлуке 
узете у обзир и достављене доносиоцима 
одлука на разматрање;  

- Размена информација о текућим 
пословима и иницијативама у делокругу 
свих органа и организација , као и 
података, у складу са прописима о 
заштити података о личности; 

- Учествовање у изради или ревизији 
локалног акционог плана за социјално 
укључивање Рома и Ромкиња заједно са 
локалним акционим групама из ромске 
заједнице, које су успостављене у оквиру 
РОМАКТЕД програма; 

- промовисање интеграције локалног 
акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња у развојне стратешке 
документе и планове локалне самоуправе;  

- Пружање подршке спровођењу локалног 
акционог плана за социјално укључивање 
Рома и Ромкиња, укључујући и активности 
које су интегрисане у развојним стратеги-
јама града, путем предлагања алокације 
локалних ресурса као и обезбеђивањем, 
уколико и када је то могуће, других извора 
финансирања, укључујући ЕУ фондове. 

- Указују надлежним органима на случајеве 
дискриминације према ромској заједници у 
граду;  

- Промовисање и подржавање укључивања 
Рома и Ромкиња у доношење одлука на 
локалном нивоу (посебно њихово 
укључивање у рад органа и тела града, 
школских одбора, савета родитеља итд.); 

- Иницирање доношења одлука надлежних 
органа града и других органа и 
организација којима се унапређује положај 
Рома и Ромкиња; 

- Учествовање у активностима којима се 
промовише мултикултуралност;  

- Информисање становништво града о 
ромској култури, о положају Рома и 
Ромкиња у граду Зајечару; 

- предузима друге активности у циљу 
унапређења положаја Рома и Ромкиња у 
граду Зајечару, у складу са законом и 
општим актима града. 

 
Пословник Институционалне групе 

Члан 4. 
 

- Институционална радна група обавља 
своје задатке у складу са дефинисаним 
активностима РОМАКТЕД програма.  

- Рад Институционалне радне групе ближе 
се уређује Пословником о раду који се 
усваја већином гласова присутних чланова 
Институционалне радне групе. 

 
Средства за рад 

Члан  5. 
 

Средства за рад Радне групе 
обезбеђује град. Чланови Радне групе не 
примају посебну накнаду за учешће у раду 
Радне групе. 
 

Извештавање 
Члан 6. 

 
Институционална радна група под-

носи годишњи извештај о раду Градском већу, 
најкасније до 1. марта текуће године за 
претходну годину.  

Годишњи извештај садржи податке о 
раду и реализованим активностима 
Институционалне радне групе, као и  анализу 
стања и оцену положаја Рома и Ромкиња у 
граду Зајечару.   

 
Ступање на снагу 

Члан 7. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у „Службеном листу 
града Зајечара“. 

Одлуку доставити: именованима и 
архиви. 
 
III број: 02-254/2018 
У Зајечару, 10.12. 2018. год. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА  

 
ПРЕДСЕДНИК 

Бошко Ничић,с.р 
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 На основу члана  59. став 1. тачка 8. 
Статута града Зајечара ("Сл. лист града 
Зајечара"  1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 
36/17 и 19/18), члана 12 став 1. Одлуке о 
Градском већу града Зајечара ("Сл.лист града 
Зајечара“, бр.21/13, 31/13, 51/14 и 21/16), а у 
вези са Одлуком о оснивању Буџетског фонда 
за развој пољопривреде града Зајечара ("Сл. 
лист града Зајечара" бр. 14/2015 и 34/2017), 
Градско веће града Зајечара дана 10.12.2018. 
године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
  о допуни Решења о образовању и 

именовању  Комисије за подстицање 
развоја пољопривреде града Зајечара 

 
I 

 У Решењу о образовању и именовању 
Комисије за подстицање развоја 
пољопривреде града Зајечара III Број: 02- 
218/2017 од  28.07.2017. године ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 35/2017), у тачки  III, 
после  става 1. додају се нови ставови 2. и 3., 
који гласе: 
 “Чланови Комисије имају право на 
новчану надокнаду у износу 1.000,00 динара 
по одржаној седници  којој су присуствовали. 
 Чланови Комисије запослени у 
органима Града немају право на новчану 
надокнаду из става 2. ове тачке.“ 
 

II 
 Решење објавити у “Службеном листу 
града Зајечара" и доставити: Одељењу за 
локални економски развој, привреду и 
друштвене делатности, Одељењу за 
финансије Градске управе града Зајечара и 
архиви.  
 
III Број: 02-250/2018 
У Зајечару,  10.12.2018. године   
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић,с.р 

   
 

 На основу члана 137. и 138. Закона о 
спорту (“Сл. гласник РС” број 10/16), члана 19. 
и 40. Правилника о одобравању и 
финансирању програма којима се задово-
љавају потребе и интереси грађана у области 
спорта у граду Зајечару (“Сл. лист града 
Зајечара” број 2/17) и  Одлуке о буџету града 
Зајечара за 2018. годину  (“Сл. лист града 
Зајечара” број 45/17, 19/18, 24/18, 32/18, 40/18, 
42/18), Градско веће града Зајечара, на сед-
ници одржаној 28.11.2018. године, донело је  

Р Е Ш Е Њ Е 
о одобравању прерасподеле средстава из 
Годишњег програма којим се задовољавају 

потребе и интереси грађана у области 
спорта у 2018. години Спортског савеза 

града Зајечара 
 
 I ОДОБРАВА СЕ прерасподела 
средстава из Годишњег програм којим се 
задовољавају потребе и интереси грађана у 
области спорта у 2018. години Спортског 
савеза града Зајечара поводом одржавања 
Новогодишњег турнира у малом фудбалу . 
 II Позиција предшколски и школски 
спорт се умањује за 650.000,00 динара и 
износи 4.350.000,00 динара, а позиција 
спортско – рекреативне манифестације 
увећава се за 650.000,00 динара и износи 
5.785.000,00 динара. Позиција Спортско - 
рекреативне манифестације се увећава у 
разделу 2.2. Новогодишњи турнир у малом 
фудбалу са 600.000,00 динара на 1.250.000,00 
динара. 
 III  Ово Решење је коначно. 
 IV   Решење објавити у ‘‘Службеном 
листу града Зајечара‘‘. 
 
III  бр. 66-48/2018 
У Зајечару, 28.11.2018.  године 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић,с.р. 

   

 
На основу члана 60. став 3. Закона о 

пољопривредном земљишту („Сл. гласник 
РС“, бр. 62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009, 
112/2015 и 80/2017) и члана 56. став 1. тачка 
11. Статута Града Зајечара  („Сл.лист Града 
Зајечара“, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 
8/16 и 36/17), градоначелник Града Зајечара, 
донео је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
            О ОБРАЗОВАЊУ  КОМИСИЈЕ ЗА 
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА  ГОДИШЊИ         

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА 
 
I 
 

 Образује се Комисија за давање 
мишљења на Годишњи програм заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта на територији Града Зајечара (у 
даљем тексту: Комисија). 
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II 
 

 Комисију чине председник и шест 
чланова, од којих су четири -  пољоприв-
редници  уписани у Регистар пољоприв-
редних газдинстава, и то: 
 
 председник: 

- Ивана Цакић, дипл. инж. 
пољопривреде  

 
 чланови: 

1. Наташа Цветковић, дипл. инж. 
пољопривреде 

2. Нада Јовановић, дипл.правник 
3. Велимир Станковић, пољопривредник 

из Вратарнице 
4. Милош Јоковић, пољопривредник из 

Мале Јасикове 
5. Драган Васиљевић, пољопривредник 

из Лубнице 
6. Ивица Јовић, пољопривредник из 

Боровца. 
 
 
 

III 
 

  Задатак Комисије је да даје претходно 
мишљење на Предлог годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта. 
 

IV 
 

 Доношењем овог Решења престају да 
важе Решење II бр. 02-157/2014 од 27.03.2014. 
године и Решење II бр. 02-114/2015од 
16.04.2015. године. 
 

VI 
 

 Ово Решење објавити у „Службеном 
листу Града Зајечара“ и доставити 
именованима, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности и архиви.  
 
 II број: 02-248/2018 
 У Зајечару, 04.12.2018.године 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бошко Ничић,с.р.
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