
 
 

 На основу члана 59. став 7., члана 
60. став 2. Закона о јавним предузећима 
(„Сл. ласник РС“, бр. 15/16) и члана 39. 
став 1. тачка 9. Статута Града Зајечара 
("Сл. лист града Зајечара", број 1/08, 3/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 
19/18), Скупштина Града Зајечара, на 
седници одржаној  22.05.2018. године, 
донела је 
  
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

о давању сагласности на Измене Плана 
и програма пословања Јавног 

комунално - стамбеног предузећа 
"Зајечар" Зајечар за 2018. годину 

 
 
I 
 

 Даје се сагласност на Измене 
Плана и програма пословања Јавног 
комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" 
Зајечар за 2018. годину, који је усвојио 
Надзорни одбор овог Јавног комунално 
стамбеног предузећа, на седници 
одржаној 15.05. 2018. године. 
 

II 
 
 Решење објавити у "Службеном 
листу Града Зајечара". 
 
 
I број: 02-111/2018 
У Зајечару, 22.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      
   П Р Е Д С Е Д Н И К 

Стефан Занков, с. р. 
 
 
 
 

 
 На основу члана 537. Закона о 
привредним друштвима („Сл. гласник  
РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/2014-др.закон и 
5/2015) и члана 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара ("Службени лист 
града Зајечара", број 1/08, 20/09, 21/11, 
56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18) 
Скупштина Града Зајечара, на седници 
одржаној  22.05.2018.године, донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О  УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ 

ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА 
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИЗГРАДЊУ“ ЗАЈЕЧАР– У 
ЛИКВИДАЦИЈИ   

 
 
I 

 
  Усваја се Годишњи ликвидациони 
извештај Јавног предузећа „Дирекција за 
изградњу“ Зајечар – у ликвидацији. 
 

II 
 

 Годишњи ликвидациони извештај 
Јавног предузећа „Дирекција за изградњу“ 
Зајечар – у ликвидацији, је саставни део 
овог Решења. 
  

III 
 
 Ово Решење објављује се у 
"Службеном  листу града Зајечара" . 
 
 
I бр. 02-112/2018 
У Зајечару, 22.05.2018. године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
      

   ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с. р. 
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ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ''  
У ЛИКВИДАЦИЈИ 
Број 06-85 
Датум 28.03.2018.године 
З а ј е ч а р 
 
 
 

На основу члана 537. Закона о привредним друштвима (''Сл.гласник 
РС'',бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), ликвидациони управник Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу'' у ликвидацији дана 28 .03.2018.године, сачињава: 
 
                                                  

ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ 
 
 За период на који се односи Годишњи ликвидациони извештај, односно од 
01.01.2017. до 31.12.2017.године, измирена су следећа потраживања: 
 

Ред. 
бр. 

 
Име и презиме 

 
Нето износ 

Јубиларна  
награда 

Трошкови 
парничног 
поступка 

1. Мирјана Благојевић 160.723,75 64.456,25 78.104,00 

2. Далибор Милојковић 72.370,72  59.070,00 

3.  Слађана Алексић 72.250,00 51.485,00 74.050,00 

4. Братислав Милојевић 108.473,00  73.438,00 

5. Ненад Живић 95.221,00  60.918,00 

6. Љиљана Стојановић 111.378,30 51.485,00 75.614,00 

7. Драган Минчић 140.198,40 64.356,25 77.282,00 

8. Драган Ђорђевић 119.014,52  73.860,00 

9. Душан Ђокић 75.907,45  59.372,00 

10. Љубодраг Жикић 119.319,00  73.872,00 

11. Барбуцић Милан 102.826,75  35.339,00 

12. Милић Слађана 130.564,72  36.447,00 

УКУПНО: 1.308.247,61 231.782,50 777.366,00 

                           СВЕГА:         2.317.396,11 

Измирена потраживања запослених за период Септембар, Октобар, Новембар 

2016.године, су наплаћена по судским пресудама Основног суда у Зајечару, са жиро 

рачуна Буџета Града Зајечара. 

Ред. 
бр. 

 
Име и презиме 

 

 
Нето износ 

Трошкови 
парничног 
поступка 

1. Драгољуб Вељковић 28.606,27 43.588,00 

            СВЕГА:           72.194,27 

 Измирено потраживање запосленог Вељковић Драгољуба за период Септембар 

2016.године, је наплаћено по судској пресуди Основног суда у Зајечару, са жиро рачуна 

Буџета Града Зајечара. 
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Ред. 
бр. 

Назив повериоца Главни 
дуг 

Опис Укупно 

 
1. 

МФ Пореска управа 
Централа Београд 

 
158.478,26 

Принудна наплата по 
Решењу 5753/14 за 
доцњу у плаћању ПДВ-а  

 
158.478,26 

 

       Образложење разлога због којих се ликвидација наставља, а није завршена: 

 Чланом 539. Ст.1. Закона о привредним друштвима ликвидациони управник је 

дужан да поднесе Предлог за покретање стечаја што је и учињено 16.10.2017.године, а 

све из разлога што имовина друштва није довољна за намирење свих потраживања 

повериоца, утврђен губитак у износу од 272.020.961,10 динара – презадуженост и што 

се ликвидациони дужник налази у непрекидној блокади од 22.01.2015.године и даље у 

износу од 116.390.271,80 динара, на дан 26.03.2018.године – ради се о трајнијој 

неспособности плаћања – ликвидациони дужник не поседује ни покретну ни непокретну 

имовину. 

 По поднетом предлогу за покретање стечајног поступка надлежни суд још увек 

није донео коначну одлуку, те је овај поступак још увек у току. 

 

 Остале радње неопходне за спровођење поступка ликвидације су: 

• Исплата осталих признатих потраживања у  одређеном року. 

 

На основу напред изнетог и недостатка средстава поступак ликвидације ЈП 

''Дирекција за изградњу'' Зајечар у ликвидацији није могао бити окончан до краја 

2017.године. 

Годишњи ликвидациони извештај подноси се Оснивачу на усвајање, а по 

доношењу одлуке о његовом усвајању и њеним ступањем на снагу, доставља се 

надлежном органу АПР-у ради регистрације. 

 

У Зајечару, дана 28.03.2018.године 
 
        
         Ликвидациони управник: 
 

         
 _______________________   

 Радисав Станчуловић 
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 На основу члана 39. став 1. тачка 
31. и члана 115. Статута града Зајечара 
(„Сл. лист Града Зајечара“, број 1/08, 
20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 
19/18), Скупштина града Зајечара на 
седници одржаној 22.05.2018. године, 
донела је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ЧЛАНА 

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТ ГРАДА 
ЗАЈЕЧАРА 

 
I 
 

 Марији Марковић престаје мандат 
члана Комисије за Статут града Зајечара, 
због подношења оставке. 
 

II 
 
 Ово Решење се објављује у 
„Службеном листу града Зајечара“. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

        Чланом 39. став 1. тачка 31. 
Статута града Зајечара прописано је да 
Скупштина града обавља и друге послове 
утврђене законом и овим Статутом. 
 Чланом 115. Статута града 
Зајечара прописано је да у вршењу 
послова из своје надлежности Град 
доноси одлуке, пословнике и правилнике 
као опште акте и наредбе, упутства, 
решења, закључке, препоруке, итд. као 
појединачне акте. 
 Скупштина града Зајечара је 
Решењем, I бр. 02-164/2017 од 15.06.2017. 
године, изабрала Марију Марковић за 
члана  Комисије за Статут града Зајечара, 
која је стално радно тело Скупштине. 
 С обзиром да је 09.05.2018. године 
Марија Марковић поднела оставку на 
место члана напред наведене Комисије, 
Скупштина града Зајечара на седници 
одржаној 22.05.2018. године констатовала 
је оставку Марије Марковић на место 
члана Комисије за Статут града Зајечара 
и донела је решење као у диспозитиву.  
 
 

 Решење доставити: Марији Марко-
вић, Одељењу за финансије Градске 
управе града Зајечара, персоналном и 
архиви. 
 

 I бр. 02-133/2018 
 У Зајечару, 22.05.2018.године 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
       

ПРЕДСЕДНИК 
Стефан Занков, с.р. 

   
 

 На основу члана 58. Закона о 
запосленима у аутономној покрајини и 
јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 и 
113/2017-други закон), Уредбе о критерију-
мима за разврставање радних места и 
мерилима за опис радних места службе-
ника у аутономним покрајинама и једини-
цама локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о кри-
теријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места 
намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Служ-
бени гласник РС“, број 88/2016) и члана 
24a. Одлуке о Градскoj управи града 
Зајечара („Службени лист града Зајеча-
ра“, број 51/2014, 9/2016, 34/16, 36/17  и 
24/18), Градско веће града Зајечара, на 
предлог начелника Градске управе града 
Зајечара, дана 16.05.2018. године, усвоји-
ло је обједињен  
 

 П Р А В И Л Н И К 
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У 

ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИ-
ЛАШТВУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, БУЏЕТ-
СКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ И СЛУЖБИ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

Члан 1. 
 

 У Правилнику о организацији  и  
систематизацији радних места у градској 
управи, правобранилаштву града Зајеча-
ра, буџетској инспекцији и служби за 
интерну ревизију града Зајечара III Број: 
110-24/2017 од 25.11.2017. године („Служ-
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бени лист града Зајечара“, број 47/2017 – 
у даљем тексту: Правилник)  у члану 4.  
став 1. и став 2. мењају се и гласе: 
 „Укупан број систематизованих 
радних места у Градској управи је 137 и 
то: 

1. 2 службеника на положају,  
2. 126 извршилачка радна места и  
3. 9 радних места намештеника 

 

 Укупан број систематизованих рад-
них места у Кабинету градоначелника је 
9 и то: 

4. 5 функционера 
5. 2 извршилачка радна места 
6. 2 намештеничка радна места.“ 

 У осталом делу члан остаје 
непромењен. 
  

Члан 2. 
 

 У члану 5. Правилника,  број „149“, 
замењује се бројем „153“. 
 У истом  члану Правилника, 
алинеја 13. мења се и гласи: 
 „13. 11 радних места намештени-
чка“. 
 
 

Члан 3. 
 

 У члану 12. Правилника, текст 
„просветног инспекцијског надзора“ брише 
се. 
 

Члан 4. 
 

 У члану 14. Правилника, после 
текста „едукација као и налагање мера 
заштите животне средине и друго; додаје 
се текст „просветног инспекцијског 
надзора;“. 

Члан 5. 
  
 Члан 23. Правилника мења се и 
гласи: 
 

„Члан 23. 
 

 Правилник садржи радна места на 
положајима, извршилачка радна места и 
радна места на којима раде 
намештеници. 

 
 
 

   

Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају – I група 1 радно место 1 службеник 

Службеник на положају – II група 1 радно место 1 службеник 

Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 

Самостални саветник 29 29 

Саветник 36 50 

Млађи саветник 6 6 

Сарадник 25 31 

Млађи сарадник 0 0 

Виши референт 29 56 

Референт 0 0 

Млађи референт 1 1 

Укупно: 126 радних места 173 службеника 

   

Намештеници Број радних места Број намештеника 

Прва врста радних места 0 0 

Друга врста радних места 0 0 

Трећа врста радних места 0 0 

Четврта врста радних места 8 9 

Пета врста радних места 1 1 

Шеста врста радних места   

Укупно: 9 радних места 10 намештеника 
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Члан 6. 

 
 У члану 24.  став 1. тачка 4. 
Правилника, подтачка 4.1. мења се и и 
гласи: 
 „4.1 - Одсек за инспекцијски надзор 
из области просветног инспекцијског 
надзора, комуналног уређења, грађевине 
и послови безбедности и заштите на 
раду;“. 
 

Члан 7. 
 

 У члану 32. Правилника, речи 
„просветног инспекцијског надзора“ бришу 
се. 
 

Члан 8. 
 

 У чану 39. став 1. Правилника, 
алинеја 1. мења се и гласи: 
 „4.1 - Одсек за инспекцијски надзор 
из области просветног инспекцијског 
надзора, комуналног уређења, грађевине 
и послови безбедности и заштите на 
раду“. 

Члан 9. 
 

 Члан 40. Правилника мења се и 
гласи: 
 

„Члан 40. 
 Одсек за вршење инспекцијског 
надзора из области просветног инспек-
цијског надзора, комуналног уређења, 
грађевине и послови безбедности и 
заштите на раду обавља послове који се 
односе на:  вршење просветног инспек-
цијског надзора; вршење надзора у 
области обављања комуналних делатнос-
ти и рада  јавних комуналних предузећа; 
стања комуналних објеката и квалитета 
пружања комуналних услуга грађанима; 
неовлашћено заузимање јавних површина 
предметима, мањим монтажним објекти-
ма и стварима као и поједине послове 
тржишне инспекције у делу надзора над 
продајом робе ван продајног места; кон-
тролу локалних и некатегорисаних путева; 
вршење инспекцијског надзора над 
изградњом и употребом објеката за које 
дозволе издаје Градска управа; контролу 

изградње објеката према одобреној 
документацији, стандардима и поштовању 
прописа о безбедности приликом 
изградње; вођење поступака утврђивања 
опасности објеката по здравље и живот 
људи; вођење поступака и доношење 
решења о рушењу и уклањању објеката 
изграђених без одобрења, обавља и друге 
послове из надлежности Одсека у складу 
са Законом.“. 
 

Члан 10. 
 

 У члану 58. Правилника, подтачка 
1.1.5. Радно местo: ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА 
ОСНОВНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ПУТЕМ 
АУТОМАТСКЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА, у 
делу: „општи опис посла“, после текста: 
“припрема све неопходне извештаје из 
евиденције и друге послове канцелариј-
ског пословања у писарници управе”, 
додаје се текст: “и по потреби обавља 
друге послове”. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.1.6. Радно местo: ПОС-
ЛОВИ ПРИЈЕМА, РАЗВРСТАВАЊА И 
ОТПРЕМАЊА ПОШТЕ, у делу: „општи 
опис посла“, после текста: “обавља и 
друге  послове у вези пријема, распоређи-
вања и отпреме поште у писарници 
управе”, додаје се текст: “и по потреби 
обавља друге послове”. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.1.11. Радно местo: ПОСЛОВИ 
УПРАВЉАЊА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА, 
у делу: „општи опис посла“, после текста 
„учествује у изради програма рада 
Одељења;“ додаје се текст: „у случају 
повећаног обима посла или одсуства 
запосленог, обавља послове пријема 
поднесака странака, њиховог завођења и 
развођења у Градском информативно-
услужном центру;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена.  
  
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.1.14. мења се и гласи: 
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„ 

1.1.14. Радно местo: 
ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ  ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДСКОМ 

ИНФОРМАТИВНО - УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ  

Назив звања сарадник 

Захтевана стручна 
спрема 

VI степен стручне спреме, виша школа друштвеног смера, 
односно стечено високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основне академске 
студије, основне струковне студије, односно на основним 
студијама у трајању од најмање три године  

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
 
Пријем поднесака странака; давање информација странкама о остваривању права из 
области друштвене бриге о деци, борачко-инвалидске и социјалне заштите, водопривреде, 
пољопривреде, саобраћаја и туризма у Градском услужно информативном центру; 
уручивање решења, издавање уверења,  закључака и других аката, донетих на основу 
захтева странака или по службеној дужности а из делокруга рада Одељења за локални 
економски развој, привреду и друштвене делатности и других области из делокруга рада 
Одељења за локални економски развој, привреду и друштвене делатности; по потреби 
прима поднеске и пружа све потребне информације за сва одељења Градске управе; 
обавља и друге послове  које му одреди шеф Одсека, начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе.  

 „. 
 
 У истом члану Правилника, после подтачке 1.1.14. додаје се нова подтачка 
1.1.15. која гласи: 

 „ 

1.1.15. Радно местo:  
ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ  УРБАНИЗМА,  ГРАЂЕВИНАРСТВА И ИНСПЕКЦИЈСКИХ 

ПОСЛОВА У ГРАДСКОМ ИНФОРМАТИВНО - УСЛУЖНОМ ЦЕНТРУ  

Назив звања сарадник 

Захтевана стручна 
спрема 

VI степен стручне спреме, виша школа друштвеног смера, 
односно стечено високо образовање из научне области 
друштвено-хуманистичке науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ, основне академске 
студије, основне струковне студије, односно на основним 
студијама у трајању од најмање три године  

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 
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Општи опис посла: 

Пријем поднесака странака;  давање информација странкама о остваривању права из 
области урбанизма и грађевинарства, комунално- стамбених послова и инспекцијских 
послова; пружање информација грађанима из области комуналних услуга; уручивање 
решења, издавање потврда, обавештења и других аката, донетих на основу захтева 
странака или по службеној дужности, а из области урбанизма и грађевинарства, комунално-
стамбених послова и инспекцијских послова у Градском информативно услужном центру; 
обављање административних послова из области комуналних делатности; по потреби 
прима поднеске и пружа све потребне информације за сва одељења Градске управе; 
обавља и друге послове  које му одреди шеф Одсека, начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе.  

„. 
 У Правилнику, бројеви радних 
места 15. до 142, постају 16. до 143. 
  
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.2.17. Радно местo: МАТИЧАР 
ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ ЗАЈЕЧАР, у 
делу: „општи опис посла“, после текста 
„доставља одговоре надлежним држав-
ним органима по њиховим захтевима;“ 
додаје се текст: „по потреби обавља 
послове издавања извода и уверења из 
матичних књига у Градском информатив-
но – услужном центру;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.2.18. Радно местo: ЗАМЕНИК 
МАТИЧАРА ЗА МАТИЧНО ПОДРУЧЈЕ 
ЗАЈЕЧАР, у делу: „општи опис посла“, 
после текста „доставља одговоре надлеж-
ним државним органима по њиховим 
захтевима;“ додаје се текст: „по потреби 
обавља послове издавања извода и 
уверења из матичних књига у Градском 
информативно – услужном центру;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
  
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.3.23. Радно местo: ПОСЛОВИ 
МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА У ГРАДУ, у делу: 
„општи опис посла“, после текста „обавља 
административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању;“ 
додаје се текст: „у случају повећаног 
обима посла или одсуства запосленог, 
обавља послове пријема поднесака стра-
нака, њиховог завођења и развођења у 
Градском информативно-услужном цент-
ру;“. 
 

 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена.  
 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.4.33. Радно местo: НОРМА-
ТИВНО - ПРАВНИ ПОСЛОВИ ЗА ОРГА-
НЕ ГРАДА, РАДНИХ ТЕЛА И КОМИСИЈА, 
у делу: „општи опис посла“, после текста 
„извршава одлуке и друге акте Скупштине 
града, Градоначелника и Градског већа;  
додаје се текст: „по потреби израђује 
другостепена решења о којима одлучује 
Градско веће;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 
 У истом члану Правилника, под-
тачка 1.4.37. Радно местo: АДМИНИС-
ТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ, у де-
лу: „општи опис посла“, после текста „по 
потреби присуствује седницама радних 
тела, одбора и комисија и саставља 
записнике;“ додаје се текст: „обавља 
послове бројања гласова на седницама 
Скупштине града и Градског већа;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 1.4.38. Радно местo:  
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ, у делу: „општи 
опис посла“, после текста „обавља сорти-
рање, умножавање, спајање, паковање и 
достављање материјала одборницима, 
члановима радних тела и другим лицима 
које учествују у раду седница Скупштине 
града, Градског већа, комисија, одбора и 
радних тела;“ додаје се текст: „обавља 
послове бројања гласова на седницама 
Скупштине града и Градског већа;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
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Члан 11.  

 

 У члану 59. Правилника, подтачка 
2.46. Радно местo: ЗАМЕНИК НАЧЕЛ-
НИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНО-
МСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕ-
НЕ ДЕЛАТНОСТИ, у делу: „захтевана 
стручна спрема“, после текста „Правни 
факултет,“ додаје се текст: „Економски, 
Пољопривредни факултет, Факултет за 
менаџмент,“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 У истом члану Правилника, подтач-
ка 2.1.48. Радно местo: ПРОСВЕТНИ 
ИНСПЕКТОР, брише се. 
 У Правилнику, бројеви радних 
места 49. до 143, постају 48. до 142. 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 2.1.50. Радно местo: НОРМА-
ТИВНИ ПОСЛОВИ ОДЕЉЕЊА И УПРАВ-
НИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО 
ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, у делу: „Број 
извршилаца“, број „1“ замењује се бројем 
„ 2 “. 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 2.1.55. Радно местo: ПОСЛОВИ 

ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, у 
делу: „општи опис посла“, после текста 
„води управни поступак;“ додаје се текст: 
„у случају повећаног обима посла или 
одсуства запосленог, обавља послове из 
области привреде и друштвених делат-
ности у Градском информативно-услуж-
ном центру,“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 2.1.57. Радно местo: АДМИ-
НИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ 
ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ (ОСТВА-
РИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ И РОДИ-
ТЕЉСКИ ДОДАТАК), у делу: „општи опис 
посла“, после текста „води управни посту-
пак;“ додаје се текст: „у случају повећаног 
обима посла или одсуства запосленог, 
обавља послове из области привреде и 
друштвених делатности у Градском 
информативно-услужном центру,“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 У истом члану Правилника, 
подтачка 2.2.64.  мења се и гласи:  

 

 „ 

2.2.64. Радно местo:  
АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ НА ИЗРАДИ ПРОЈЕКАТА И ПОСЛОВИ ОСТВАРИВАЊА 

ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСТИ 

Назив звања сарадник 

Захтевана стручна 
спрема 

VI степен стручне спреме, Правни факултет,  Факултет за менаџ-
мент,  односно стечено високо образовање из научне области 
друштвених наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ, основне академске студије, основне 
струковне студије, односно на основним студијама у трајању од 
најмање три године  

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Канцеларије;  
обавља стручне и административне послове који се односе на припрему и израду стратешких 
докумената, акционих планова и др. пројеката; Врши израду стратешких и акционих 
пројеката;  идентификује изворе финансирања пројеката;  припрема и израђује предлоге 
пројеката приликом конкурисања за изворе финансирања; води и активно учествује у 
стручним пословима као што су: припремање и спровођење процеса стратешког планирања и 
других планских и просторних докумената, анализирање ризика и одрживости пројекта, изра-
ђивање пројектних задатака, и слично; идентификује и прати отворене/расписане конкурсе и 
благовремено припрема предлоге пројеката са потребном пратећом документацијом; 
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управља пројектима у складу са пројектним планом активности, захтевима инвестито-
ра/донатора, законским и другим општим актима; припрема периодичне и финалне наративне 
и финансијске извештаје за потребе инвеститора/донатора; распоређује и прати трошкове по 
појединачним пројектима; припрема и чува копије потребних финансијских докумената 
везаних за реализацију пројеката за које је одговоран; припрема недељне, месечне и друге 
наративне и финансијске извештаје за које се укаже потреба; прати остваривање родне 
равноправности, припрема предлоге аката који се односе на родну равноправност и једнаке 
могућности, предлаже Комисији за родну равноправност активности и мере којима се 
остварује политика једнаких могућности на нивоу Града; координира састанке радних група за 
израду   локалног акционог плана за родну равноправност; обавља послове на терену по 
потреби, а по налогу непосредног руководиоца; припрема обавештења и сличне информације 
за потребе веб сајта, профила на друштвеним мрежама; припрема све врсте извештаја; 
обавља административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; 
обавља и друге послове које му одреди шеф Канцеларије, заменик начелника Одељења, 
начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

 „. 
 У истом члану Правилника, подтачка 2.2.65.  мења се и гласи:  
„ 

2.2.65. Радно местo:  
ПРАВНИ ПОСЛОВИ У ОБЛАСТИ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА И ПОСЛОВИ 

КООРДИНАТОРА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ 

Назив звања сарадник 

Захтевана стручна 
спрема 

VI степен стручне спреме, Правни факултет, факултет за 
менаџмент, односно стечено високо образовање из научне 
области друштвених наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 180 ЕСПБ, основне академске студије, 
основне струковне студије, односно на основним студијама у 
трајању од најмање три године  

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 године радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Канцеларије; 
Обавља стручне и административне послове који се односе на припрему и израду 
стратешких докумената, акционих планова и др. Планира, спроводи, прати развој омладинске 
политике  и програме од итереса  за младе на локалном нивоу. Води и саставља записнике о 
спроведеним стратешким и акционим пројектима и одржаним састанцима. Активно учествује у 
стручним пословима као што су: спровођење процеса стратешког планирања, асистира у 
процесу доношења одговарајућих планских и просторних докумената, асистирање при 
анализи ризика и одрживости пројекта, асистирање при изради пројектних задатака, 
асистирање у припреми тендерске документације, асистирање приликом евалуације понуда и 
слично. Асистира у припреми предлога пројеката. Учествује у имплементацији пројекта као 
члан пројектног тима у складу са пројектним планом активности, захтевима 
инвеститора/донатора, законским и другим прописаним актима. Припрема периодичне и 
финалне наративне  извештаје за потребе инвеститора/донатора и Одељења. Припрема и 
чува копије потребних докумената везаних за реализацију пројеката у којима учествује. 
Припрема недељне, месечне и друге наративне извештаје за које се укаже потреба. Обавља 
послова на терену по потреби пројекта, а по налогу непосредног руководиоца. Асистира у 
припреми кратких обавештења и сличних информација за потребе веб сајта и профилима 
Одељења на друштвеним мрежама. Обавља и друге послове, сходно стручној спреми којом 
располаже, а које му одреди шеф Канцеларије, начелник Одељења, заменик начелника 
Градске управе и начелник Градске управе. 
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Члан 12. 
 

 У члану 60. Правилника, подтачка 
3.67. Радно местo: НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕ-
ЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И 
КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  ПОСЛОВЕ у 
делу: „захтевана стручна спрема“, после 
текста „Грађевински,“ додаје се текст: 
„Архитектонски факултет,“. 
 У истој подтачки, у делу: „општи 
опис посла“, после текста „даје иниција-
тиву за ефикасније извршавање послова 
и прати ефекте мера и решења из своје 
надлежности;“ додаје се текст: „одлучује у 
управним стварима из надлежности 
Одељења;“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена.  
 
 У истом члану Правилника, подтач-
ка 3.68. Радно местo: ЗАМЕНИК НАЧЕЛ-
НИКА ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРА-
ЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ  
ПОСЛОВЕ у делу: „захтевана стручна 
спрема“, после текста „Грађевин-
ски,“ додаје се текст: „Архитектонски, 
Грађевинско-архитектонски,“. 
 У истој подтачки, у делу: „општи 
опис посла“,  текст: „ руководи радом 
Одељења и непосредно организује и 
усмерава рад радника Одељења, у 
одсуству начелника;“ замењује се текстом: 
„ руководи радом Одељења, непосредно 
организује и усмерава рад радника Оде-
љења и одлучује у управним стварима из 
надлежности Одељења у одсуству начел-
ника;“. 
 
 

 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 У истом члану Правилника, подтач-
ка 3.2.78. Радно местo: АНАЛИТИЧКИ 
ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ РАДА И 
ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА у 
делу: „захтевана стручна спрема“, после 
текста „VII степен стручне спреме,“ додаје 
се текст: „Правни факултет, Факултет за 
менаџмент,“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 
 У истом члану Правилника, подтач-
ка 3.2.79. Радно местo: АДМИНИСТРА-
ТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ, у делу: 
„општи опис посла“, после текста: „води 
евиденцију о кретању предмета и врши 
архивирање;“ додаје се текст: „у случају 
повећаног обима посла или одсуства 
запосленог, обавља послове из области 
урбанизма, грађевинарства и инспекциј-
ских послова у Градском информативно-
услужном центру,“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
 

Члан 13. 
 

 У члану 61. Правилника, тачка 4.1. 
Правилника мења се и гласи: 
 „4.1 - Одсек за инспекцијски надзор 
из области просветног инспекцијског 
надзора, комуналног уређења, грађевине 
и послови безбедности и заштите на раду“. 
 У истом члану Правилника, после 
подтачке 4.1.95, додаје се нова подтачка 
4.1.96. која гласи: 
 

 
 „ 

4.1.96. Радно местo:  
ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР 

Назив звања  саветник 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, Правни факултет, 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 на факултету 
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Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит, положен  испит за секретара 
установе, положен стручни испит у области образовања, односно 
лиценцом за наставника, васпитача и стручног сарадника, 
положен испит за инспектора или најмање 7 година радног 
искуства на пословима инспекцијског надзора   

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у државним органима,  
установама образовања и васпитања , органима јединице 
локалне самоуправе на пословима образовања и васпитања или 
другим инспекцијским пословима    

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
Обавља умерено високи ниво сложености стручних послова; обавља послове просветне 
инспекције и, у складу са законом, врши инспекцијски надзор над применом закона и 
подзаконских прописа који уређују предшколско васпитање и образовање, основно и 
средње образовање;  налаже записником отклањање неправилности у одређеном року; 
наређује решењем извршење прописане мере која је наложена записником, а није  
извршена; подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни 
преступ; подноси захтев за покретање прекршајног поступка;обавља  административне 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; води управни поступак; 
обавља  и друге послове које му одреди начелник Одељења, заменик начелника 
Одељења,  заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

    „. 
 
 У Правилнику, бројеви радних места 96. до 142, постају 97. до 143. 
 
 У истом члану Правилника, подтачка 4.1.97. Радно местo: ПОСЛОВИ КОМУ-
НАЛНОГ ИНСПЕКТОРА I, у делу: „Број извршилаца“, број „3“ замењује се бројем „ 2 “. 
 
У истом члану Правилника, после подтачке 4.1.97, додаје се нова подтачка 4.1.98. која 
гласи: 
„ 

4.1.98. Радно местo: 
ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА I  

И ПОСЛОВИ ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 

Назив звања саветник 

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, 
специјалистичким 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 државни стручни испит, положен испит за инспектора 
или најмање 7 година радног искуства на пословима 
инспекцијског надзора; посебни услови из Закона о одбрани, 
Закона о ванредним ситуацијама и Закона о тајности података и 
извршена безбедносна провера   
 

Захтевано радно 
искуство 

најмање 3 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 
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Општи опис посла: 

Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; врши 
надзор над спровођењем Закона и градских Одлука из области комуналних делатности и 
комуналног уређења; врши контролу и надзор у области обављања комуналних 
делатности и рада јавних и јавних комуналних предузећа;  утврђивања стања комуналних 
објеката и квалитета пружања комуналних услуга грађанима;  утврђује неовлашћено 
заузимање јавних површина предметима и стварима; врши контролу и надзор над 
применом Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима; врши  контролу и надзор над 
применом Закона о трговини у делу надзора над продајом робе ван продајног објекта и 
друго; врши контролу и надзор над применом Закона о становању и одржавању 
стамбених зграда у делу надлежности комуналне инспекције; води управни поступак; 
доноси решења и стара се о њиховом извршењу; подноси захтев за покретање 
прекршајног поступка и издаје прекршајни налог; припрема информацију за израду 
финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину у 
области за коју је надлежан, прати његово извршење и извештава о циљевима и 
индикаторима планираним програмским буџетом;  израђује планове одбране и друга акта 
у области одбране; прати стање система за јавно узбуњивање и врши процену могуће 
угражености;  прикупља и обједињава податке о спровођењу плана одбране, прати 
реализацију израде аката и планова других субјеката и доставља им изводе из планова 
града, службена акта и стручна упутства, прати и евидентира активности јавних 
предузећа и установа и месних заједница на превенцији од елементарних и других 
непогода, води евиденције потребних средстава и опреме за цивилну, личну, узајамну и 
колективну заштиту; обавља административне послове за Градски штаб за ванредне 
ситуације, припрема извештаје и информације из свог делокруга рада; сарађује са 
надлежним министарствима и јавним службама чији је оснивач Град; обавља 
административне послове у складу са прописима о канцеларијском пословању;учествује у 
изради  годишњег плана рада инспекцијског надзора; обавља и друге послове које му 
одреди шеф Одсека, заменик начелника Oдељења и начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

 “ 
 У Правилнику, бројеви радних места 98. до 143, постају 99. до 144. 
 У истом члану Правилника, подтачка 4.1.99. Радно местo: ПОСЛОВИ 
КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА II И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ, у делу: „општи 
опис посла“, после текста „обавља административне послове у складу са прописима о 
канцеларијском пословању;“ додаје се текст: „у случају повећаног обима посла или 
одсуства запосленог, обавља послове из области привреде и друштвених делатности, 
урбанизма, грађевинарства и инспекцијских послова у Градском информативно-
услужном центру,“. 
 У осталом делу подтачка остаје непромењена. 
 

Члан 14. 
 

 У члану 62. Правилника, после подтачке 5.106. додаје се  нова подтачка 5.107. 
која гласи: 
 „ 

5.107. Радно местo:  
 ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  

Назив звања самостални саветник 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, економски факултет, факултет за 
менаџмент, 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 на факултету 
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Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
Oбавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности  Одељења; планира, 
организује и руководи радом одељења у одсуству начелника; стара се о квалитетном, 
благовременом и законитом извршавању послова и радних задатака у оквиру Одељења; 
води евиденцију о присутности радника на послу, координира рад извршиоца. Израђује 
нацрте општих аката из делокруга послова  Одељења; обавља послове планирања и 
припреме буџета, учествује у изради Одлуке о буџету града Зајечара, учествује у анализи 
и прати израду периодичних извештаја и завршног рачуна извршења буџета, сачињава 
извештаје, анализе и информације из надлежности одсека за потребе Градоначелника, 
Градског већа, Скупштине града и републичких органа; прати законске прописе из 
делокруга одељења; обавља и друге послове сходно стручној спреми којом располаже, а 
које му одреди начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе. 

          “. 
 У Правилнику, бројеви радних места 107. до 144, постају 108. до 145. 
  
 У истом члану Правилника, после тачке 5.1. ОДСЕК ЗА БУЏЕТ, подтачка 
5.1.108. мења се и гласи:  
„ 

5.1.108. Радно местo:  
ШЕФ БУЏЕТА  

Назив звања самостални саветник 

Захтевана стручна 
спрема 

VII степен стручне спреме, економски факултет, факултет за 
менаџмент, 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 на факултету 

Захтевана додатна 
знања / испити 

Положен државни стручни испит    

Захтевано радно 
искуство 

најмање 5 година радног искуства у струци 

Број извршилаца 1 

Општи опис посла: 
Oбавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; Организује и 
руководи радом Одсека, стара се о квалитетном, благовременом и законитом извршавању 
послова и радних задатака у оквиру Одсека. Води евиденцију о присутности радника на 
послу, координира рад извршиоца. Израђује нацрте општих аката из делокруга послова 
организованих у оквиру Одсека. Обавља послове планирања и припреме буџета, учествује 
у изради Одлуке о буџету града Зајечара, учествује у анализи и прати израду периодичних 
извештаја и завршног рачуна извршења буџета, сачињава извештаје, анализе и информа-
ције из надлежности одсека за потребе Градоначелника, Градског већа, Скупштине града и 
републичких органа. Прати законске прописе из делокруга свога рада. Обавља и друге 
послове сходно стручној спреми којом располаже, а које му одреди заменик начелника Оде-
љења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 
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Члан 15. 
 

 У члану 63. Правилника, подтачка 
6.1.130. Радно местo: ПОСЛОВИ ПРИЈЕ-
МА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ФИЗИЧКИХ 
ЛИЦА И ЊИХОВА ОБРАДА, у делу: „Број 
извршилаца“, број „2“ замењује се бројем 
„ 1 “. 
  
 У истом члану Правилника, подтач-
ка 6.2.135. Радно местo: ВИШИ ПОРЕС-
КИ ИЗВРШИТЕЉ, у делу: „захтевана 
стручна спрема“, после текста „Факултет 
за менаџмент,“ додаје се текст: „Правни 
факултет,“. 
 У осталом делу подтачка остаје 
непромењена. 
  

Члан 16. 
 

 У члану 64. Правилника, после 
тачке 145. додаје се нова тачка 146. која 
гласи: 
 „146. ВОЗАЧ ВОЗИЛА „Б“ КАТЕ-
ГОРИЈЕ ЗВАЊЕ: НАМЕШТЕНИК 4. 
ВРСТЕ 
 ОПИС ПОСЛОВА:  
 Управља моторним возилом за 
време службених путовања за потребе 
Кабинета; води евиденцију о пређеној ки-
лометражи; врши обрачун и правдање 
утрошеног моторног горива и мазива; 
врши замену потрошног материјала (мази-
ва, антифриза итд); одржава хигијену во-
зила и врши текуће одржавање задуже-
ним моторним возилом и обавља и друге 
послове по налогу шефа Кабинета, заме-
ника начелника Градске управе, начел-
ника  Градске управе и Градоначелника.  
 

 Услови:  
 III степен стручне спреме, средње 
образовање у трогодишњем трајању, КВ 
радник   
 Возачка дозвола  „Б“ категорије, 
важећа потврда о извршеном здравстве-
ном прегледу, најмање 1 година радног 
искуства у струци 
 
 БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1 

 
 
 

Члан 16. 
 

 Овај Правилник ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Градске управе града 
Зајечара, а објављује се и  у „Службеном 
листу града Зајечара“. 

 
III Број: 110-1/2018 
У Зајечару, 16.05.2018. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић,с.р. 

   

 
 На основу члана 12. став 7. 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 
16.05.2018. године, донело је 
 

 
РЕШЕЊЕ   

О УТВРЂИВАЊУ ТЕКСТА КОНКУРСА 
ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА - 

ПРОГРАМА РАДА ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
I 

 
 Утврђује се текст Конкурса за 
расподелу средстава за суфинансирање 
пројеката - програма рада верских 
заједница за 2018. годину. 
 Текст Конкурса саставни је део 
овог Решења. 
 

II 
 
 Решење се објављује у 
''Службеном листу града Зајечара''. 
 
III Број 02-108/2018 
У Зајечару 16.05.2018. год. 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић, с.р. 
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На основу члана 5. Одлуке о 

суфинансирању програма рада удружења 

(“Сл. лист града Зајечара” бр. 7/11, 54/13, 

21/16 и 26/17), Градско веће града 

Зајечара, расписуjе 
 
 

К О Н К У Р С 
за расподелу средстава за 

суфинансирање проjеката - програма 
рада верских заједница за 2018. годину 

 
I 
 

 Расписује се Конкурс за доделу 
средстава из буџета Града Зајечара за 
2018. годину, за суфинансирање проjеката 
- програма рада верских заједница 
предвиђених у разделу 4. - локална 
самоуправа, програмска класификација 
1201-0003 развој културе.                                                                                                                                                                                  
 
1. Апропријација 82/0,Ф-ја 840 , економска 
класификација 481000 - Верске заједнице 
 

II 
  

 Право учешћа на конкурсу за 
доделу средстава за суфинансирање 
програма рада,  имају верске заједнице 
које су регистроване у складу са Законом 
о црквама и верским заједницама и имају 
седиште на територији Града Зајечара, 
под условом да реализују активности од 
јавног интереса за потребе грађана Града 
Зајечара и да њихова делатност није 
политичке природе. 
 

III 
 

 Средства за расподелу средстава 
верским заједницама по овом конкурсу, 
опредељују се у износу од 
- Верске заједнице    22.500.000,00 динара 
 

IV 
 

 Пројекат или програм којим 
корисници конкуришу за средства садржи: 

1. Назив пројекта (садржина програм-
ских активности за текућу годину), 

2. Циљеве пројекта (програма), 
3. Опис пројектних, односно програм-

ских  активности, 

4. Очекиване резултате пројекта (про-
грама), 

5. Начин праћења пројекта (програ-
ма), 

6. Буџет пројекта (програма), са наз-
наком који трошкови се обезбеђују 
из других извора. 

 
V 

  
 Уз пројекат или програм, потребна 
документација за конкурисање је: решење 
о регистрацији удружења, статут 
удружења, кратак преглед реализованих 
пројеката, одлука управног одбора да се 
конкурише за суфинансирање програма, 
завршни рачун удружења за претходну 
годину, изјава о броју учесника у пројекту 
и броју директних корисника пројекта и 
рачун удружења. 
 
 Удружења могу поднети само један 
пројекат из једне области, а могу 
конкурисати у више области. 
 

VI 
 

 Основни критериjуми за доделу 
средстава кориснику су: 
- да је регистрован у складу са Законом, 
- да је са успехом реализовао одобрене 

програме из претходних година и да је 
поднео детаљан извештај о њиховој 
реализацији, са доказима о наменском 
трошењу добијених средстава, 

- да је пројекат (програм) усмерен 
према већем броју корисника, 

- да предвиђене активности нису већ 
реализоване, 

- да пројекат (програм) може да се 
претежно реализује у текућој години, 

- да постоје оправдани разлози за 
спровођење предвиђених активности, 

- да постоји сразмера буџета пројеката 
(програма) и активности садржаних у 
пројекату (програму). 

 
VII 

 
 Пријаве са пројектима заинтересо-
вани корисници могу предати на 
писарници Градске управе града Зајечара 
(Градски информативно услужни центар) 
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или послати поштом на адресу: Градска 
управа града Зајечара, Трг ослобођења 
бр. 1, 19000 Зајечар, са напоменом: “По 
конкурсу за суфинансирање проjеката – 
програма рада верских заједница - за 
Комисију”. 
 
 Рок за подношење пријава са 
пројектима је 15 дана од дана 
објављивања Конкурса на Порталу е-
Управа, огласној табли Градске управе 
града Зајечара и на званичној интернет 
страници града Зајечара. 
 Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. 
 
 
 

VIII 
 

 Комисија  за расподелу средстава 
удружењима је дужна да у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс, изврши избор проје-
ката (програма), сачини Предлог за доде-
лу средстава и достави га Градоначел-
нику. 
 На основу предлога Комисије, 
Градоначелник града Зајечара доноси 
Решење о одобравању пројеката (програ-
ма) и додели средстава корисницима. 
 Додељена средства преносе се 
корисницима на основу Уговора о реали-
зацији пројекта (програма), који закључује 
Градоначелник са корисником коме је 
одобрено суфинансирање пројекта (прог-
рама). 
 Резултати конкурса биће обjав-
љени на званичној интернет страници 
града Зајечара и на огласној табли 
Градске управе града Зајечара, а 
подносиоци приjава ће писменим путем 
бити обавештени о резултатима конкурса. 
 Додатне информациjе се могу 
добити на телефон 019 444-746. 
 
III бр. 02-108/2018-1 
У Зајечару 16.05.2018. год. 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
 
 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. 
Закона о локалној самоуправи (“Сл. 
гласник  РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. 
закон и 101/2016 – др. закон) и члана 8. 
став 1. Одлуке о суфинансирању 
програма рада удружења (“Сл. лист града  
Зајечара", бр. 7/11, 54/13, 21/16 и 26/17), 
Градоначелник града Зајечара, дана 
14.05.2018.  године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању Комисије за расподелу 

средстава удружењима 
 
I 

 
Овим Решењем именују председ-

ник, заменик председника, чланови и 
заменици чланова Комисије за расподелу 
средстава удружењима, за активности 
које су од јавног интереса за град Зајечар 
(у даљем тексту: Комисија). 

 
II 

  
  За председника Комисије именује 
се Вујадин Милошевић, члан Градског 
већа града Зајечара,  
 

  За заменика председника Комиси-
је именује се Марија Марковић, члан 
Градског већа града Зајечара,   
 

 За чланове Комисије и њихове 
заменике, именују се: 
 

1. Мирјана Радивојевић, члан, (директор 
Центра за социјални рад ''Зајечар'' у 
Зајечару) 
Ивана Живић, заменик члана, (шеф Кан-
целарије за локални економски развој 
Одељења за ЛЕР, привреду и друштвене 
делатности Градске управе града Зајеча-
ра)   
 

2. Владимир Ђуричић, члан, (директор 
Установе Народно позориште Тимочке 
Крајине – Центар за културу ''Зоран 
Радмиловић'' у Зајечару) 
Тања Рангелов, заменик члана, (запос-
лена у Канцеларији за локални економски 
развој Одељења за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности Градске управе 
града Зајечара) 
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3. Јасмина Стевић Јовић, члан, (шеф 
Канцеларије за заштиту животне средине 
Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске 
управе града Зајечара) 
Милена Виденовић, заменик члана, (шеф 
Одсека за трезор Одељења за финансије 
Градске управе града Зајечара)     
 

4. Бора Димитријевић, члан, (одборник 
Скупштине града Зајечара)                                          
Тања Ђуричанин Томић, заменик члана 
(шеф Канцеларије за књиговодство 
Одељења за финансије Градске управе 
града Зајечара)   
 

III 
 

Задатак Комисије је да размотри 
приспеле пријаве и сачини предлог за 
доделу средстава подносиоцима пријава 
према конкурсу за расподелу средстава, 
који расписује Градско веће града 
Зајечара. 
 

  Комисија је дужна, да у року од 30 

дана од дана истека рока за подношење 

пријава на конкурс, изврши избор пројека-

та (програма), сачини Предлог за доделу 

средстава и достави га Градоначелнику. 

IV 
  

За обављање стручних и 
административних послова за потребе 
Комисије, одређује се Емина Никодијевић, 
запослена у Градској управи града 
Зајечара, Одељењу за ЛЕР, привреду и 
друштвене делатности. 
 

V 
 

Овим Решењем ставља се ван 
снаге Решење Бр. V број: 02-118 од 
30.05.2017. године. 

 
VI 

 

Решење доставити: именованима, 
Одељењу за ЛЕР, привреду и друштвене 
делатности, Одељењу за финансије и 
архиви Градске управе града Зајечара. 
 
II бр. 02-107 
У Зајечару,  14.05.2018.. године  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
Бошко Ничић, с. р. 
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