На основу члана 5. Одлуке о
буџету града Зајечара за 2019. годину
("Сл. Лист града Зајечара", број 45 /18),
Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из
буџета града Зајечара Јавног предузећа
за планирање, пројектовање, изградњу и
надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар
за 2019. годину ("Сл. Лист града
Зајечара", број 45 /18), члана 12. Одлуке о
Градском већу града Зајечара ("Сл. Лист
града Зајечара", број 29/13, 31/13, 51/14 и
21/16), Градско веће на седници одржаној
дана 28.12.2018. доноси:

III
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије Градске
управе града Зајечара.

РЕШЕЊЕ
о давању субвенција Јавном предузећу за
планирање,пројектовање,изградњу и
надзор „Урбанизам и изградња“Зајечар за
2019. годину

На основу члана 5. Одлуке о
буџету града Зајечара за 2019. годину
("Сл. Лист града Зајечара", број 45/18),
Решења о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција из буџета града Зајечара ЈКП „Тимок-одржавање“ Зајечар за 2019. годину ("Сл. Лист
града Зајечара", број 45/18), члана 12.
Одлуке о Градском већу града Зајечара
("Сл. Лист града Зајечара", број 29/13,
31/13, 51/14 и 21/16), Градско веће на
седници одржаној дана 28.12.2018.
доноси:

I
Даје
се
субвенција
Јавном
предузећу за планирање, пројектовање,
изградњу и надзор „Урбанизам и изградња“ Зајечар за 2019. годину, у износу од
12.000.000,00 динара.
II
Исплата субвенција, у наведеном
износу, извршиће се из буџета града
Зајечара, преко наменског рачуна у
Управи за трезор, а користиће се за
следеће намене:
1. Израда базе података саобраћајне
сигнализације града Зајечара I фазе
(реализације 2019.,2020,и 2021
....................................2.000.000,00 динара;
2. Израде базе података саобраћајне
сигнализације локалних путева на територији града Зајечара I фазе (реализације
2019., 2020.и 2021. година)
....................................2.000.000,00 динара;
3.Услуге специјализованих предузећа
..................................7.000.000,00 динара;и
4.Набавка средстава за рад и легалних
софтера......................1.000.000,00 динара.

IV
Решење објавити у „Службеном
листу града Зајечара“.
III број 401-135/2018
У Зајечару,28.12.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић,с.р.

РЕШЕЊЕ
давању субвенције ЈКП „Тимокодржавање“ Зајечар за 2019. годину
I
Даје се субвенција Јавном комуналном предузећу „Тимок-одржавање“
Зајечар за 2019. годину, у износу од
5.000.000,00 динара.
II
Исплата субвенција, у наведеном
износу, извршиће се из буџета града
Зајечара, преко наменског рачуна, а
користиће се за следеће намене:
1. Набавка гаса........4.000.000,00 динара,
2. Трошкови воде........500.000,00 динара,
3. Трошкови струје......500.000,00 динара,
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III
О реализацији овог Решења
стараће се Одељење за финансије
Градске управе града Зајечара.
IV
Решење објавити у „Службеном
листу града Зајечара“.
III број: 401-134/2018
У Зајечару,28.12.2018. Године.
ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић,с.р.
На основу члана 137. и 138. Закона
о спорту (“Сл. гласник РС”, број 10/16),
члана 4. Правилника о одобравању и
финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у
области спорта у граду Зајечару (“Сл.
лист града Зајечара”, број 2/17) и Одлуке
о буџету града Зајечара за 2019. годину
(“Сл. лист града Зајечара”, број 45/18),
Градско веће града Зајечара, на седници
одржаној 28.12.2018. године, донело је
ОДЛУКУ
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ
СПОРТА – ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И САВЕЗИМА
ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1
Распоређују се средства у укупном
новчаном износу од 60.000.000,00 динара,
утврђена буџетом града Зајечара за 2019.
годину, на следећи начин:
Посебни програми:
1. За посебне годишње програме од
интереса за грађане у области спорта у
граду Зајечару - Рационално и наменско
коришћење спротских сала и спортских
објеката
у државној својини чији је
корисник град Зајечар и спортских
објеката у својини града Зајечара кроз
одобравање њихових коришћења за
спортске активности и доделу термина за
тренирање учесницима у систему спорта 10.000.000,00 динара;
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Годишњи програми:
1. Подстицање и стварање услова за
унапређење
спортске
организације,
односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и особа са
инавлидитетом - 10.500.000,00 динара;
2. Физичко васпитање деце предшколског
узраста и школски спорт - унапређење
физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска
такмичења - 5.000.000,00 динара;
3. Делатност организација у области
спорта са седиштем на територији града
Зајечара које су од посебног значаја за
јединицу
локалне
самоуправе
–
8.500.000,00 динара;
4. Учешће спортскох организација са
територије града Зајечара у домаћим и
европским клупским такмичењима –
25.000.000,00 динара и
5. Награде и признања за постигнуте
спортске резултате и допринос развоју
спорта – 1.000.000,00 динара.
Члан 2
Посебни програми из члана 137.
став 1. тачка 4), 9), 11) и 15) Закона о
спорту, могу бити предложени од стране
свих организација у области спорта са
седиштем на територији града Зајечара.
Члан 3
Редовни програми из члана 137.
став 1. тачка 1), 2), 3), 5), 6), 8), 10), 12),
13), 14) и 16) Закона о спорту, могу бити
предложени од стране свих организација
у области
спорта са седиштем на
територији града Зајечара.
Члан 4
Oрганизације остварују право на
доделу средстава за посебне програме
путем конкурисања на Јавни позив који
треба да распише Градско веће града
Зајечара.
Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у "Службеном
листу града Зајечара".
III бр. 66-50/2018
У Зајечару, 28.12.2018. године.
ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка
20. Закона о локалној самоуправи (“Сл.
гласник РС”, бр.129/2007 и 83/2014 – др.
Закон) и члана 39. став 1. тачка 31. Статута града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14,
8/16, 36/17 и 19/18), а у вези са Одлуком о
оснивању Буџетског фонда за подстицање
рађања деце на територији града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 40/16
и 42/18), Градско веће града Зајечара
дана 28.12.2018. године, донело је

На основу члана 55. став 2. Закона
о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05,
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука УС,
113/17 и 95/2018-аутентично тумачење) и
члана 46. Одлуке о Градској управи Града
Зајечара („Сл.лист града Зајечара“, бр.
51/2014,
9/2016,
34/2016,
36/2017,
24/2018 и 46/2018), начелник Градске
управе доноси

РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању и
именовању Комисије за подстицање
рађања деце на територији града
Зајечара

Члан 1.
Пуно радно време запослених у
Градској управи града Зајечара (у даљем
тексту: Градска управа), износи 40 часова
недељно.

I

У Решењу о образовању и
именовању Комисије за подстицање
рађања деце на територији града
Зајечара III Број 02-347/16 од 26.12.2016.
године, у тачки IV, став 1., алинеја 4.
мења се и гласи:
„ - разматра пријаве, сачињава
предлог Одлуке о додели средстава и
доставља Градском већу града Зајечара
на усвајање;“.
II
У свему осталом, Решење о
образовању и именовању Комисије за
подстицање рађања деце на територији
града Зајечара остаје непромењено.
III
Решење објавити у “Службеном
листу града Зајечара" и доставити:
члановима
Комисије
др
Мирку
Траиловићу, др Младену Јолићу, др
Сандри Димитријевић, др мр Олици
Радовановић
и
Марини
Војиновић,
Одељењу за локални економски развој,
привреду и друштвене делатности,
Одељењу за финансије Градске управе
града Зајечара и архиви.
III Број 02-288/2018
У Зајечару, 28.12.2018. године
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
ПРЕДСЕДНИК
Бошко Ничић,с.р.

ПРАВИЛНИК
о распореду радног времена у Градској
управи града Зајечара

Члан 2.
Радно време запослених у Градској
управи почиње у 07.30 часова, а
завршава се у 15.30 часова.
Распоред радног времена је исти у
свим основним организационим јединицама Градске управе, с тим што се у
појединим ужим организационим јединицама, због природе послова, одређује
другачији распоред радног времена.
Члан 3.
Матичари и заменици матичара у
Одсеку за матичне послове, раде суботом
и недељом у складу са утврђеним
месечним распоредом од стране шефа
Одсека. Матичар, односно заменик
матичара који је распоредом одређен као
дежурни матичар за ту радну недељу,
ради у Одсеку за матичне послове,
односно на терену, суботом у периоду од
09.00 до 13.00 часова, а по потреби и
након тога у складу са заказаним
терминима закључивања бракова.
Матичар, односно заменик матичара који је распоредом одређен као дежурни матичар за ту радну недељу, ради у
Одсеку за матичне послове суботом у
периоду од 09.00 до 13.00 часова и када
нема заказаних термина на закључивање
бракова.
Матичар, односно заменик матичара који је распоредом одређен као
дежурни матичар за ту радну недељу,
ради у Одсеку за матичне послове,
односно на терену и недељом уколико
има заказаних термина за закључивање
бракова у периоду потребном за
закључивање бракова.
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Члан 4.
Запослени у Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију на
радним местима инспектора и комуналног
полицајца раде у сменама и ноћу, према
посебном акту који доноси начелник
Одељења.
Актом из претходног става утврђује
се распоред рада по сменама и распоред
рада ноћу, према природи посла и на предлог руководиоца Комуналне полиције.
Члан 5.
У току дневног рада запослени
имају право на одмор у временском
трајању од 30 минута и то од 09.30 до
10.00 часова, с тим што су шефови
одсека и канцеларија дужни да обезбеде
непрекидан рад са странкама.
Члан 6.
Запосленима у Градској управи се
може наложити прековремени рад у дане
када заседа Скупштина града, Градско
веће, као и у другим случајевима
предвиђеним законом или када се за то
укаже потреба.
Прековремни
рад
се
врши
искључиво на основу налога начелника,
односно заменика начелника Градске
управе, у складу са законским и
подзаконским прописима.
Члан 7.
Непосредни руководилац запосленог до 5. у текућем месецу за претходни
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месец, доставља начелнику Градске управе извештај о прековременом, ноћном
раду или раду на дан празника који није
радни дан.
Члан 8.
Запослени су дужни да се
придржавају утврђеног распореда радног
времена, као и обавезе уредног и
благовременог евидентирања долазака и
одлазака са посла, а непоштовање
наведеног представља повреду радне
обавезе, што је основ за покретање
дисциплинског поступка.
Члан 9.
Ступањем
на
снагу
овог
Правилника престаје да важи Правилник
о распореду радног времена у Градској
управи града Зајечара IV број 110-5/14 од
25. 03. 2014. године.
Члан 10.
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“.
IV број 110-3/18
У Зајечару, 26.12.2018. година
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
НАЧЕЛНИК
Слободан Виденовић, с.р.
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