
 
 

 На основу члана 12. став 12. 

Закона о инспекцијском надзору 

(“Сл.гласник РС”, бр. 36/15) и члана 

56.став 10.,11. и 14.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 стављању ван снаге Решења о 

образовању Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности града Зајечара 

 

 

I 

 

 Овим Решењем ставља се ван 

снаге Решење о образовању Комисије за 

координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности града 

Зајечара,  II бр.02-139/2016 од 10.05.2016. 

године. 

 

II 

 

 Ово Решење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у “Службеном 

листу града Зајечара”. 

 

 

II  бр. 02-13/2018 

У Зајечару, 31.01.2018.године   

 

    

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Бошко Ничић,с.р. 

 

 

 

На основу члана 12. став 12. 

Закона о инспекцијском надзору (“Сл. 

гласник РС”, бр. 36/15) и члана 56.став 

10.,11. и 14.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 Одбора за координацију 

инспекцијског надзора над пословима  

из изворне надлежности града Зајечара 

  

 

I 

 

 Овим Решењем образује се Одбор 

за координацију инспекцијског надзора 

над пословима из изворне надлежности 

града Зајечара (у даљем тексту: Одбор). 

 Циљ образовања Одбора је 

обухватнији и делотворнији надзор и 

избегавање преклапања и непотребног 

понављања инспекцијског надзора, као и 

усклађивање инспекцијског надзора 

између инспекција које врше инспекцијски 

надзор над пословима из изворне 

надлежности града Зајечара. 

 

II 

 

 Инспекцијски надзор над 

пословима из изворне надлежности града 

Зајечара, врши: 

 1.Одељење за инспекцијске 

послове и комуналну полицију, у чијем су 

саставу: Комунална инспекција, Грађевин-

ска инспекција,Инспекција за саобраћај и 

путеве, Инспекција за заштиту животне 

средине и Комунална полиција; 
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 2.Одељење за локалну пореску 
администрацију-порески инспектори; 
 
 3.Буџетска инспекција града 
Зајечара-буџетски инспектор; 
 
 4.Просветни инспектор Градске 
управе града Зајечара. 
 

III 
 
 Послови и задаци Одбора су:  
 
 1.да разматра и даје мишљење на 
предлоге планова инспекцијског надзора, 
које достављају инспекције; 
 
 2.да доставља податке, обавеште-
ња, исправе и извештаје који су потребни 
Координационој комисији за обављање 
послова и задатака из њене надлежности; 
 
 3.да се стара да се на службеној 
интернет страници града Зајечара 
објављују информације о свим носиоцима 
послова инспекцијског надзора, а нарочи-
то подаци о њиховим надлежностима, 
адресама, телефонима и адресама 
електронске поште, као и њиховим 
руководиоцима; 
 
 4.да предузима одговарајуће 
активности у вези са обраћањем 
подносиоца притужбе на рад инспекције 
који је незадовољан одлуком о притужби;  
 
 5.да обавља друге послове и 
задатке утврђене овим Решењем. 
 

IV 
 
 Одбор чине председник и заменик 
председника, три члана и њихови 
заменици. 
 Председник Одбора руководи 
његовим радом, усклађује рад, сазива и 
води седнице Одбора. 
 Председника Одбора за време 
његове одсутности или спречености 
замењује заменик председника Одбора. 
                   
 
 

V 
 

 У Одбор се именују:  
 
 -за председницу 
           Селена Стојановић, чланица Град-
ског већа града Зајечара 
 
 -за заменика председника 
 Вукашин Лакићевић, члан Град-
ског већа града Зајечара 
 
 -за чланове:  

1. Марина Стефановић, начелница 
Одељења за општу управу, зајед-
ничке и нормативно-правне 
послове;  

2. Александар Петровић, члан Град-
ског већа града Зајечара;  

3. Марко Минић, заменик секретара 
Скупштине града Зајечара. 

 
 -за заменике чланова:  

1. Златан Јанковић, начелник 
Одељења за инспекцијске послове 
и комуналну полицију;  

2. Вујадин Милошевић, члан 
Градског већа града Зајечара;  

3. Драгослав Ђорђевић, члан 
Градског већа града Зајечара. 

 
VI 

 
 Послове и задатке из тачке III овог 
Решења, Одбор обавља у сарадњи са 
организационом јединицом Градске упра-
ве града Зајечара, надлежном за послове 
информатике, која обавља стручне 
послове и послове који се односе на 
успостављање и одржавање информаци-
оног система у циљу ефикасног вршења 
инспекцијског надзора. 
 

VII 
 
 Одбор је овлашћен да захтева 
податке, обавештења, исправе и извешта-
је, који су му потребни за обављање 
његових послова и задатака, од надлеж-
них органа и ималаца јавних овлашћења. 
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VIII 

 
 Стручне и административно-
техничке послове за Одбор обављају: 
Одељење за инспекцијске послове и 
комуналну полицију, Одељење за локалну 
пореску администрацију и Одељење за 
опште,заједничке и нормативно-правне 
послове. 
 

IX 
 
 Ово Решење ступа на снагу даном 
доношења и објавиће се у “Службеном 
листу града Зајечара”. 
 

X 
 
 Решење доставити именованима, 
Одељењу за инспекцијске послове и 
комуналну полицију, Одељењу за локалну 
пореску администрацију, Одељењу за 
опште,заједничке и нормативно-правне 
послове и архиви. 
 
 
II  бр. 02-14/2018 
У Зајечару, 31.01.2018.године   
 

   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
Бошко Ничић,с.р.. 
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Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА. Уредник: дипл. правник Марко Минић,  Адреса: 

Зајечар, Трг Ослобођења 1. Телефон: 019/ 444 601. E-mail: marko.minic@zajecar.info 
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