
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 113/2017-други закон и 
95/2018), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 88/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/2016) и члана 24a. Одлуке 
о Градскoj управи града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 51/2014, 9/2016, 
34/2016, 36/2017, 24/2018, 46/2018, 4/2019 и 8/2019), Градско веће града Зајечара, на 
предлог начелника Градске управе града Зајечара, дана 13.10.2020. године, усвојило је 
обједињен

П Р А В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ  И  СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 

МЕСТА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА, БУЏЕТСКОЈ 
ИНСПЕКЦИЈИ И СЛУЖБИ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

Члан 1.

У Правилнику о организацији  и  систематизацији радних места у Градској управи, 
Правобранилаштву града Зајечара, Буџетској инспекцији и Служби за интерну ревизију 
града Зајечара („Службени лист града Зајечара“, број 14/2019, 28/2019,  31/2019 и 27/2020) –
у даљем тексту: Правилник) у члану 4.  став  1. Правилника,  мења се и гласи:

„ Укупан број систематизованих радних места у Градској управи је 143 и то:
             1.        2 службеника на положају, 
             2.       133 извршилача радна места и 

3.        8 радних места намештеника.“.

У осталом делу члан остаје непромењен.

Члан 2.

Члан 5. Правилника,  мења се и гласи:
„ Укупан број систематизованих радних места у Правилнику је 160 и то:

   11.        2 службеника на положају, 
   12.      141 извршилачко радно место,
   13.      10 радних места намештеника и

         14.        7 функционера.“.
Члан 3.

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.
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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 33 33
Саветник 36 50
Млађи саветник 17 19
Сарадник 19 24
Млађи сарадник 2 2

Виши референт 26 46

Референт 1 1

Млађи референт 0 0

Укупно: 133 радна места 175 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника

Прва врста радних места 0 0

Друга врста радних 
места

0 0

Трећа врста радних 
места

1 1

Четврта врста радних 
места

7 8

Пета врста радних места 0 0

Шеста врста радних 
места

Укупно: 8 радних места 9 намештеника

                                                                                      
Члан 4.

У члану 62.  Правилника, тачка 1.4., подтачка 1.4.31. радно место: ПОСЛОВИ  ЗА 
ПОТРЕБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЊИХОВИХ КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА ,
мења се и гласи:

„

1.4.31. Радно местo:
ПОСЛОВИ  ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА, ЊИХОВИХ КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА

Назив звања Саветник 

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Факултет друштвено хуманистичких наука, 
односно стечено високо образовање из научне области друштвено-
хуманистичке науке 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 
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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 33 33
Саветник 36 50
Млађи саветник 17 19
Сарадник 19 24
Млађи сарадник 2 2

Виши референт 26 46

Референт 1 1

Млађи референт 0 0

Укупно: 133 радна места 175 службеника

Намештеници Број радних места Број намештеника

Прва врста радних места 0 0

Друга врста радних 
места

0 0

Трећа врста радних 
места

1 1

Четврта врста радних 
места

7 8

Пета врста радних места 0 0

Шеста врста радних 
места

Укупно: 8 радних места 9 намештеника

                                                                                      
Члан 4.

У члану 62.  Правилника, тачка 1.4., подтачка 1.4.31. радно место: ПОСЛОВИ  ЗА 
ПОТРЕБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА, ГРАДСКОГ ВЕЋА, ЊИХОВИХ КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА ,
мења се и гласи:

„

1.4.31. Радно местo:
ПОСЛОВИ  ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ГРАДА, ЊИХОВИХ КОМИСИЈА И РАДНИХ ТЕЛА

Назив звања Саветник 

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Факултет друштвено хуманистичких наука, 
односно стечено високо образовање из научне области друштвено-
хуманистичке науке 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 3 годинe радног искуства у струци

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова; обавља стручне послове за 
потребе Одсека; води евиденцију о присутности за потребе одржавања седница органа 
Града, њихових радних тела и комисија; води и израђује записнике са седница Градског већа 
и његових радних тела и комисија, а по потреби и за остале органе Града; учествује у 
обављању послова који се односе на припрему и одржавање седница Градског већа, 
његових радних тела и комисија, а по потреби и осталих органа Града;  пружа техничку, 
административну и стручну помоћ секретару Градског већа, а по потреби и секретару 
Скупштине града; прикупља и доставља  акте органа Града на објављивање уреднику 
“Службеног листа града Зајечара”; обавља и друге послове које му одреди секретар 
Градског већа, шеф Одсека, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и 
начелник Градске управе.

                                                                                                                                                                                        
„.

У истом члану Правилника, тачка 1.7., подтачка 1.7.44. радно место: ШЕФ  
КАНЦЕЛАРИЈЕ  ЗА  СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, у делу „Општи опис послова“, после текста: „ 
учествује у изради нацрта општих и појединачних аката из надлежности Канцеларије и 
Одељења;“ додаје се текст „по потреби учествује у обављању стручних, оперативних, 
организационих и административно-техничких послова за Градско веће;“.

Члан 5.

У члану 63.  Правилника, тачка 2.1., подтачка 2.1.50. радно место: ПОСЛОВИ 
ОБЈЕДИЊЕНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ , мења се и гласи: 

“

2.1.50. Радно местo:
ПОСЛОВИ ОБЈЕДИЊЕНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Назив 
звања саветник

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, факултет за менаџмент, 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

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:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; ради на 
планирању, спровођењу и извршењу јавних набавки; спроводи поступке централизованих 
јавних набавки ради закључења уговора и оквирних споразума за потребе директних и 
индиректних корисника буџетских средстава града Зајечара и других правних субјеката чији 
је оснивач града Зајечар, односно корисника буџетских средстава Града, у складу са 
Одлуком о буџету за текућу годину и актима органа Града; припрема годишњи план 
централизованих јавних набавки, израђује плана јавних набавки за Градску управу и 
координира на доношењу планова јавних набавки директних и индиректних корисника 
буџетских средстава града Зајечара и других правних субјеката чији је оснивач града 
Зајечар; израђује нацрте аката везане за планирање и спровођење јавних набавки; израђује 
нацрте методолошких упутстава, интерног акта и правилника; учествује у избору критеријума 
за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за прикупљање понуда; учествује у 
Комисији за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке;
сачињава годишњи извештај о додељеним уговорима сваке јавне набавке и у складу са 
Законом доставља га Управи за јавне набавке и припрема и друге извештаје о потреби и 
захтеву шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Градске управе; прати законску 
регулативу и све прописе у овој области;припрема и доставља одговоре по захтевима за 
приступ информацијама од јавног значаја; обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди заменик 
начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе.

„.

Члан 6.

У члану 64.  Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.64. радно место:  ПОСЛОВИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА у делу: „Општи опис посла:“, после текста:“припрема 
анализе и израђује извештаје и информације о стању и кретању  из области физичке културе и
спорта за Градско веће и Скупштину Града;“ додаје се текст: „обавља техничке послове везано за 
Стручну комисију  за оцену годишњих и посебних програма којима се остварују општи интереси 
у области спорта на територији града Зајечара;“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена. 

У истом члану Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.65. радно место: ПОСЛОВИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА, у делу: „Општи опис посла:“, после 
текста:“израђује програм стипендирања и стара се о спровођењу одлуке о стипендирању 
студената;“ додаје се текст: „ издаје уверења о просечном месечном приходу по члану породице 
ученика/студента за период јануар-јун, у нето износу, текуће године;“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена.
У истом члану Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.68. радно место: ПОСЛОВИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ, ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И 
ПЛАНИРАЊА ПОРОДИЦЕ, у делу: „Општи опис посла:“, после текста: “води управни поступак;“
додаје се текст: „ обавља послове везано за Дечију недељу; обавља послове секретара 
Комисије за посебну негу детета“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена.  
У истом члану Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.71. радно 

место:ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, у делу: „Општи опис посла:“, после текста: “врши 
пренос средстава за припремни предшколски програм школама;“ додаје се текст: „ обавља 
послове везано за Дечију недељу; обавља послове заменика секретара Комисије за посебну 
негу детета“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена.  
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Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; ради на 
планирању, спровођењу и извршењу јавних набавки; спроводи поступке централизованих 
јавних набавки ради закључења уговора и оквирних споразума за потребе директних и 
индиректних корисника буџетских средстава града Зајечара и других правних субјеката чији 
је оснивач града Зајечар, односно корисника буџетских средстава Града, у складу са 
Одлуком о буџету за текућу годину и актима органа Града; припрема годишњи план 
централизованих јавних набавки, израђује плана јавних набавки за Градску управу и 
координира на доношењу планова јавних набавки директних и индиректних корисника 
буџетских средстава града Зајечара и других правних субјеката чији је оснивач града 
Зајечар; израђује нацрте аката везане за планирање и спровођење јавних набавки; израђује 
нацрте методолошких упутстава, интерног акта и правилника; учествује у избору критеријума 
за избор најповољније понуде; припрема јавни позив за прикупљање понуда; учествује у 
Комисији за јавне набавке када је прописано да је члан службеник за јавне набавке;
сачињава годишњи извештај о додељеним уговорима сваке јавне набавке и у складу са 
Законом доставља га Управи за јавне набавке и припрема и друге извештаје о потреби и 
захтеву шефа Одсека, начелника Одељења и начелника Градске управе; прати законску 
регулативу и све прописе у овој области;припрема и доставља одговоре по захтевима за 
приступ информацијама од јавног значаја; обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди заменик 
начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе.

„.

Члан 6.

У члану 64.  Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.64. радно место:  ПОСЛОВИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА у делу: „Општи опис посла:“, после текста:“припрема 
анализе и израђује извештаје и информације о стању и кретању  из области физичке културе и
спорта за Градско веће и Скупштину Града;“ додаје се текст: „обавља техничке послове везано за 
Стручну комисију  за оцену годишњих и посебних програма којима се остварују општи интереси 
у области спорта на територији града Зајечара;“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена. 

У истом члану Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.65. радно место: ПОСЛОВИ ИЗ 
ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА, у делу: „Општи опис посла:“, после 
текста:“израђује програм стипендирања и стара се о спровођењу одлуке о стипендирању 
студената;“ додаје се текст: „ издаје уверења о просечном месечном приходу по члану породице 
ученика/студента за период јануар-јун, у нето износу, текуће године;“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена.
У истом члану Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.68. радно место: ПОСЛОВИ ИЗ 

ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ И ОМЛАДИНИ, ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И 
ПЛАНИРАЊА ПОРОДИЦЕ, у делу: „Општи опис посла:“, после текста: “води управни поступак;“
додаје се текст: „ обавља послове везано за Дечију недељу; обавља послове секретара 
Комисије за посебну негу детета“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена.  
У истом члану Правилника, тачка 3.1., у подтачка 3.1.71. радно 

место:ФИНАНСИЈСКО-МАТЕРИЈАЛНИ ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО- ИНВАЛИДСКЕ 
ЗАШТИТЕ И ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ, у делу: „Општи опис посла:“, после текста: “врши 
пренос средстава за припремни предшколски програм школама;“ додаје се текст: „ обавља 
послове везано за Дечију недељу; обавља послове заменика секретара Комисије за посебну 
негу детета“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена.  

Члан 7.

У  Правилнику, тачка 5. и члан 66. мењају се и гласе:
„ 5. ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Члан 66.

5.100. Радно местo:
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И 

ПОСЛОВИ  ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА 
Назив 
звања самостални саветник

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Факултет заштите на раду, Саобраћајни факултет, 
Правни факултет, Грађевински 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

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 5 година радног искуства  на пословима инспекцијског надзора   

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења; руководи, 
организује и координира радом Одељења; обезбеђује законито, благовремено и ефикасно 
обављање послова из делокруга Одељења;  пружа потребну помоћ у вршењу послова који 
се односе на израду решења из надлежности инспекције и обављања комунално 
милицијских послова; сачињава  анализе, извештаје, информације и предлоге аката за 
потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; сарађује са начелницима других 
одељења, члановима Градског већа и помоћницима Градоначелника; стара се о правилном 
распореду послова запослених; 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; припрема извештаје и 
информације из свог делокруга рада; сарађује са надлежним министарствима и јавним 
службама чији је оснивач Град; подноси захтев за покретање прекршајног поступка и издаје 
прекршајни налог; стара се о извршењу поверених послова државне управе; присуствује 
седницама Градског већа и Скупштине града када су на дневном реду акти који се односе на 
надлежност Одељења; припрема и доставља одговоре по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја; учествује у изради годишњег плана инспекцијског надзора  
и обавља друге послове које му одреди заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе.
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5.101. Радно местo:
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив звања самостални саветник

Захтевана стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Саобраћајни 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

Захтевана додатна 
знања / испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског 
надзора    

Захтевано радно 
искуство

најмање 5 година радног искуства  на пословима инспекцијског 
надзора  

Број извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења; руководи, 
организује и координира радом Одељења у одсуству начелника; обезбеђује законито, 
благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга Одељења; пружа потребну 
помоћ у вршењу послова који се односе на израду решења из надлежности инспекције и 
обављања комунално полицијских послова; сачињава  анализе, извештаје, информације и 
предлоге аката за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; сарађује са 
начелницима других одељења, члановима Градског већа и помоћницима Градоначелника; 
стара се о правилном распореду послова запослених; Обавља послове инспекцијског 
надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају, врши надзор над применом 
прописа којима се уређује ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз 
ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз; врши испекцијски 
надзор над применом Одлуке о линијском градском и приградском превозу путника на 
подручју града Зајечара; врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о јавним 
паркиралиштима,  врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује 
одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева; доноси решења у поступку 
инспекцијског надзора; покреће поступак за привредни преступ и подноси кривичне пријаве 
из ове области; подноси захтев за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни 
налог; стара се о извршењу поверених послова државне управе; присуствује седницама 
Градског већа и Скупштине града када су на дневном реду акти који се односе на 
надлежност Одељења; припрема и доставља одговоре по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја; учествује у изради годишњег плана рада инспекцијског 
надзора Одељења; обавља и друге послове које му одреди начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе.

5.1. ОДСЕК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

5.1.102. Радно местo:
ШЕФ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Назив звања самостални саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Факултет физичке културе, 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



13. ОКТОБАР 2020.                С Л У Ж Б Е Н И   Л И С Т                БРОЈ 57    СТРАНА |    7

5.101. Радно местo:
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОДЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНУ МИЛИЦИЈУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ 

ПОСЛОВЕ И ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Назив звања самостални саветник

Захтевана стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Саобраћајни 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

Захтевана додатна 
знања / испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског 
надзора    

Захтевано радно 
искуство

најмање 5 година радног искуства  на пословима инспекцијског 
надзора  

Број извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења; руководи, 
организује и координира радом Одељења у одсуству начелника; обезбеђује законито, 
благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга Одељења; пружа потребну 
помоћ у вршењу послова који се односе на израду решења из надлежности инспекције и 
обављања комунално полицијских послова; сачињава  анализе, извештаје, информације и 
предлоге аката за потребе Градоначелника, Градског већа и Скупштине града; сарађује са 
начелницима других одељења, члановима Градског већа и помоћницима Градоначелника; 
стара се о правилном распореду послова запослених; Обавља послове инспекцијског 
надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају, врши надзор над применом 
прописа којима се уређује ванлинијски превоз путника, линијски и ванлинијски превоз 
ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз; врши испекцијски 
надзор над применом Одлуке о линијском градском и приградском превозу путника на 
подручју града Зајечара; врши инспекцијски надзор над применом Одлуке о јавним 
паркиралиштима,  врши инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује 
одржавање и заштита локалних и некатегорисаних путева; доноси решења у поступку 
инспекцијског надзора; покреће поступак за привредни преступ и подноси кривичне пријаве 
из ове области; подноси захтев за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни 
налог; стара се о извршењу поверених послова државне управе; присуствује седницама 
Градског већа и Скупштине града када су на дневном реду акти који се односе на 
надлежност Одељења; припрема и доставља одговоре по захтевима за приступ 
информацијама од јавног значаја; учествује у изради годишњег плана рада инспекцијског 
надзора Одељења; обавља и друге послове које му одреди начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе.

5.1. ОДСЕК КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

5.1.102. Радно местo:
ШЕФ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ

Назив звања самостални саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Факултет физичке културе, 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 посебан испит за комуналног 
полицајца-милицајца, положен возачки испит – Б категорија.    

Захтевано 
радно искуство најмање 5 година радног искуства у струци

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; руководи радом 
комуналне милиције; прати стање комуналног реда и предузима мере са комуналном 
милицијом и инспекцијом на успостављању истог; организује и усмерава рад комуналне 
милиције; распоређује послове на непосредне извршиоце; стара се о спровођењу Закона о 
комуналној милицији и других прописа; врши контролу над применом закона и других 
прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града; 
остварује надзор у јавном превозу, градском и приградском и другом локалном саобраћају; у 
складу са законом и прописима Града врши надзор у областима заштите животне средине, 
културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; када 
је за то овлашћен законом, другим прописима или актима Града  даје подршку  у 
спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду и очување 
градских добара;  извршава друге задатаке из надлежности Града у вршењу послова 
комуналне милиције; предузима превентивне мере и примењује законом предвиђена 
овлашћења; 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; израђије 
годишњи план рада комуналне милиције; обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди заменик 
начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелника 
Градске управе. 

5.1.103. Радно местo:
КОМУНАЛНИ МИЛИЦАЈАЦ I

Назив звања саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, 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,положен посебан испит за комуналног 
милицајца,положен возачки испит – Б категорија.    

Захтевано 
радно искуство најмање 3 године радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности 
Одсека;организованим присуством на местима одржавања комуналног реда обавља 
сложеније комунално-милицијске послове на које је овлашћен законом; предузима 
неопходне радње ради одржавања, односно поновног успостављања нарушеног комуналног 
и другог реда из надлежности комуналне милиције; свакоднево учествује у планирању 
конкретних радних задатака са шефом Одсека комуналне милиције; припрема и саставља 
све потребне извештаје о реализацији задатака и примени овлашћења; размењује податке и 
извештава претпостављене; пружа стручну подршку свим члановима патроле, води рачуна о 
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исправности средстава за рад и задужене опреме; у складу са овлашћењима, прописима и 
општим актима града сачињава записник и службену белешку; изриче мере, издаје 
прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка, подноси пријаву 
надлежном органу за учињено кривично дело; израђује акте које упућује другим органима 
(организационим јединицама, државним органима и др.) ради предузимања мера за које је 
тај орган надлежан из свих области које су у надлежности комуналне милиције; израђује 
одговоре Прекршајном суду по наредбама или обавештењима тог суда у вези издатог 
прекршајног налога; поступа по захтеву суда да се да писано изјашњење на писану одбрану 
окривљеног по поднетом захтеву за судско одлучивање; израђује жалбе на одлуке 
Прекршајног суда (пресуде и решења); обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф 
Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

5.1.104. Радно местo:
КОМУНАЛНИ МИЛИЦАЈАЦ II

Назив звања млађи саветник

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Факултет за менаџмент, 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

Захтевана 
додатна 
знања / 
испити

Положен државни стручни испит,положен посебан испит за комуналног 
милицајца, положен возачки испит – Б категорија.    

Захтевано 
радно 
искуство

Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; организованим 
присуством на местима одржавања комуналног реда обавља умерено сложене комунално-
милицијске послове на које је овлашћен законом; предузима неопходне радње ради 
одржавања, односно поновног успостављања нарушеног комуналног и другог реда из 
надлежности комуналне милиције; по потреби, учествује у планирању конкретних радних 
задатака са шефом Одсека комуналне милиције; припрема и саставља све потребне 
извештаје о реализацији задатака и примени овлашћења; размењује податке и извештава 
претпостављене; води рачуна о исправности средстава за рад и задужене опреме; у складу 
са овлашћењима, прописима и општим актима града сачињава записник и службену 
белешку; изриче мере, издаје прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело; израђује акте које 
упућује другим органима (организационим јединицама, државним органима и др.) ради 
предузимања мера за које је тај орган надлежан из свих области које су у надлежности 
комуналне милиције; израђује одговоре Прекршајном суду по наредбама или обавештењима 
тог суда у вези издатог прекршајног налога; поступа по захтеву суда да се да писано 
изјашњење на писану одбрану окривљеног по поднетом захтеву за судско одлучивање; 
припрема жалбе на одлуке Прекршајног суда (пресуде и решења); обавља административне 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које 
му одреди шеф Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник 
Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 
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исправности средстава за рад и задужене опреме; у складу са овлашћењима, прописима и 
општим актима града сачињава записник и службену белешку; изриче мере, издаје 
прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка, подноси пријаву 
надлежном органу за учињено кривично дело; израђује акте које упућује другим органима 
(организационим јединицама, државним органима и др.) ради предузимања мера за које је 
тај орган надлежан из свих области које су у надлежности комуналне милиције; израђује 
одговоре Прекршајном суду по наредбама или обавештењима тог суда у вези издатог 
прекршајног налога; поступа по захтеву суда да се да писано изјашњење на писану одбрану 
окривљеног по поднетом захтеву за судско одлучивање; израђује жалбе на одлуке 
Прекршајног суда (пресуде и решења); обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф 
Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

5.1.104. Радно местo:
КОМУНАЛНИ МИЛИЦАЈАЦ II

Назив звања млађи саветник

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, Факултет за менаџмент, 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

Захтевана 
додатна 
знања / 
испити

Положен државни стручни испит,положен посебан испит за комуналног 
милицајца, положен возачки испит – Б категорија.    

Захтевано 
радно 
искуство

Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; организованим 
присуством на местима одржавања комуналног реда обавља умерено сложене комунално-
милицијске послове на које је овлашћен законом; предузима неопходне радње ради 
одржавања, односно поновног успостављања нарушеног комуналног и другог реда из 
надлежности комуналне милиције; по потреби, учествује у планирању конкретних радних 
задатака са шефом Одсека комуналне милиције; припрема и саставља све потребне 
извештаје о реализацији задатака и примени овлашћења; размењује податке и извештава 
претпостављене; води рачуна о исправности средстава за рад и задужене опреме; у складу 
са овлашћењима, прописима и општим актима града сачињава записник и службену 
белешку; изриче мере, издаје прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног 
поступка, подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело; израђује акте које 
упућује другим органима (организационим јединицама, државним органима и др.) ради 
предузимања мера за које је тај орган надлежан из свих области које су у надлежности 
комуналне милиције; израђује одговоре Прекршајном суду по наредбама или обавештењима 
тог суда у вези издатог прекршајног налога; поступа по захтеву суда да се да писано 
изјашњење на писану одбрану окривљеног по поднетом захтеву за судско одлучивање; 
припрема жалбе на одлуке Прекршајног суда (пресуде и решења); обавља административне 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које 
му одреди шеф Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник 
Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

5.1.105. Радно местo:
КОМУНАЛНИ МИЛИЦАЈАЦ III

Назив звања Сарадник

Захтевана 
стручна спрема

VI степен стручне спреме, Правни факултет, Факултет за менаџмент, 
односно стечено високо образовање из научне области правне 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,положен посебан испит за комуналног 
милицајца, положен возачки испит – Б категорија.    

Захтевано 
радно искуство Најмање 3 године радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Организованим присуством на местима одржавања комуналног реда обавља комунално-
милицијске послове на које је овлашћен законом; предузима неопходне радње ради 
одржавања, односно поновног успостављања нарушеног комуналног и другог реда из 
надлежности комуналне милиције; припрема и саставља све потребне извештаје о 
реализацији задатака и примени овлашћења; у складу са овлашћењима, прописима и 
општим актима града сачињава записник, службену белешку, изриче меру, издаје 
прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка и подноси пријаву
надлежном органу за учињено кривично дело; израђује акте које упућује другим органима 
(организационим јединицама, државним органима и др.) ради предузимања мера за које је 
тај орган надлежан из свих области које су у надлежности комуналне милиције; израђује 
одговоре Прекршајном суду по наредбама или обавештењима тог суда у вези издатог 
прекршајног налога; поступа по захтеву суда да се да писано изјашњење на писану одбрану 
окривљеног по поднетом захтеву за судско одлучивање; обавља административне послове у
складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди
шеф Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник Одељења,
заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

5.1.106. Радно местo:
КОМУНАЛНИ МИЛИЦАЈАЦ IV

Назив звања Виши референт

Захтевана 
стручна спрема

IV  степен стручне спреме, средње образовање у четворогодишњем 
трајању друштвеног, природног или техничког смера

Захтевана 
додатна знања / 
испити

Положен државни стручни испит,положен посебан испит за комуналног 
милицајца, положен возачки испит – Б категорија.    

Захтевано 
радно искуство најмање 5 година радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Одржава комунални ред: у области снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских 
вода, јавне чистоће, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, локалних путева и 
улица,  паркирања, превоза путника у градском и приградском саобраћају, ауто-такси 
превоза, постављања привремених пословних објеката, противпожарне заштите, заштите од 
буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавање 
комуналних објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне 
расвете, стамбених и других објеката; врши контролу над применом закона и других прописа 
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и општих аката из области комуналне и друге делатности из надлежности Града; врши 
контролу у области заштите животне средине, културних добара, у складу са овлашћењима 
и другим прописима и општим актима Града;  издаје упозорење и усмено наређење; врши 
проверу идентитета, довођење, прегледање лица и предмета, привремено одузимање 
предмета и видео надзор; употребљава средстава принуде, у складу са законом; издаје 
прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка и подноси пријаву 
надлежном органу за учињено кривично дело; обавештава други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности; остварује сарадњу са инспекцијама које врше надзор 
над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града и послове 
инспекцијског надзора, у складу са законом;обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф 
Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

5.2 - ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА, КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕВИНЕ, ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

5.2.107. Радно местo:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ 

И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Назив звања самостални саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Факултет заштите на раду, Саобраћајни 
факултет, Правни факултет, Грађевински 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

Захтевана 
додатна знања / 
испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора    

Захтевано радно 
искуство најмање 5 година радног искуства  на пословима инспекцијског надзора  

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности одсека; руководи радом 
Одсека и непосредно организује и усмерава рад радника; обезбеђује законито, 
благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга Одсека; пружа потребну стручну 
помоћ у раду непосредним извршиоцима; врши инспекцијски надзор и доноси решења у 
поступку инспекцијског надзора из области комуналног уређења; подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог; обавља послове  заштите, 
безбедности и провере здравља запослених у Градској управи; учествује у припреми аката о 
процени ризика; врши контролу и даје предлоге начелнику управе у планирању, избору,
коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну 
заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радних места у циљу обезбеђивања 
безбедних и здравих услова за рад; организује превентивна и периодична испитивања и 
прегледе и предлаже мере за побољшање услова за рад; свакодневно прати и контролише 
примену мера за безбедност и здравље запослених; прати стање у вези са повредама на 
раду и предлаже мере за њихово отклањање; припрема и спроводи оспособљавање 
запослених и упуства за безбедан и здрав рад; забрањује рад у случају непосредне 
опасности по живот или здравље запосленог; сарађује са службом медицине рада и води 
евиденције у области безбедности и здравља на раду; припрема информацију за израду 
финансијског плана у поступку доношења одлуке о буџету за одређену буџетску годину у 
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и општих аката из области комуналне и друге делатности из надлежности Града; врши 
контролу у области заштите животне средине, културних добара, у складу са овлашћењима 
и другим прописима и општим актима Града;  издаје упозорење и усмено наређење; врши 
проверу идентитета, довођење, прегледање лица и предмета, привремено одузимање 
предмета и видео надзор; употребљава средстава принуде, у складу са законом; издаје 
прекршајни налог, подноси захтев за покретање прекршајног поступка и подноси пријаву 
надлежном органу за учињено кривично дело; обавештава други надлежни орган да 
предузме мере из своје надлежности; остварује сарадњу са инспекцијама које врше надзор 
над извршавањем прописа и других општих аката из надлежности Града и послове 
инспекцијског надзора, у складу са законом;обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф 
Одсека комуналне милиције, заменик начелника Одељења и начелник Одељења, заменик 
начелника Градске управе и начелник Градске управе. 

5.2 - ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ИЗ ОБЛАСТИ ПРОСВЕТНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА, КОМУНАЛНОГ УРЕЂЕЊА, ГРАЂЕВИНЕ, ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА И 

ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ

5.2.107. Радно местo:
ШЕФ ОДСЕКА ЗА ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ 

И ЗАШТИТЕ НА РАДУ
Назив звања самостални саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Факултет заштите на раду, Саобраћајни 
факултет, Правни факултет, Грађевински 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

Захтевана 
додатна знања / 
испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора    

Захтевано радно 
искуство најмање 5 година радног искуства  на пословима инспекцијског надзора  

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља висок ниво сложености стручних послова из надлежности одсека; руководи радом 
Одсека и непосредно организује и усмерава рад радника; обезбеђује законито, 
благовремено и ефикасно обављање послова из делокруга Одсека; пружа потребну стручну 
помоћ у раду непосредним извршиоцима; врши инспекцијски надзор и доноси решења у 
поступку инспекцијског надзора из области комуналног уређења; подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог; обавља послове  заштите, 
безбедности и провере здравља запослених у Градској управи; учествује у припреми аката о 
процени ризика; врши контролу и даје предлоге начелнику управе у планирању, избору,
коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и опреме за личну 
заштиту на раду; учествује у опремању и уређивању радних места у циљу обезбеђивања 
безбедних и здравих услова за рад; организује превентивна и периодична испитивања и 
прегледе и предлаже мере за побољшање услова за рад; свакодневно прати и контролише 
примену мера за безбедност и здравље запослених; прати стање у вези са повредама на 
раду и предлаже мере за њихово отклањање; припрема и спроводи оспособљавање 
запослених и упуства за безбедан и здрав рад; забрањује рад у случају непосредне 
опасности по живот или здравље запосленог; сарађује са службом медицине рада и води 
евиденције у области безбедности и здравља на раду; 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; припрема и доставља одговоре по 
захтевима за приступ информацијама од јавног значаја; обавља административне послове у 
складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди 
заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и 
начелник Градске управе.

5.2.108. Радно местo:
ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Назив звања саветник

Захтевана 
стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, односно стечено високо образовање природног 
или друштвеног смера на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије и специјалистичке академске студије), по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

Захтевана 
додатна знања 
/ испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора

Захтевано 
радно 
искуство

најмање 5 година радног искуства у струци

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.

5.2.109. Радно местo:
ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА ЗА  ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Назив звања саветник

Захтевана стручна 
спрема

VII степен стручне спреме, 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;

Захтевано радно 
искуство

најмање 5 година радног искуства  на пословима инспекцијског 
надзора 
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Број извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека;Врши 
надзор и контролу над применом Закона о заштити животне средине; стара се над применом 
и спровођењем закона и других прописа донетих на основу Закона, у области заштите ваздуха 
од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу дају надлежни органи Градске управе; 
стара се над применом мера заштите од буке у граду у стамбеним, занатским и комуналним 
објектима; стара се о спровођењу закона о управљању неопасним и интерним отпадом; врши 
инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и спровођење мера утврђених у 
Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и Одлуци о давању сагласности 
на Студију затеченог стања; доноси решења у поступку инспекцијског надзора; покреће 
поступак за привредни преступ и подноси кривичне пријаве из ове области; подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог; 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.

5.2.110. Радно местo:
ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА I

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   

Захтевано радно 
искуство најмање 3 године радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

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; 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.
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Број извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека;Врши 
надзор и контролу над применом Закона о заштити животне средине; стара се над применом 
и спровођењем закона и других прописа донетих на основу Закона, у области заштите ваздуха 
од загађивања у објектима за које дозволу за изградњу дају надлежни органи Градске управе; 
стара се над применом мера заштите од буке у граду у стамбеним, занатским и комуналним 
објектима; стара се о спровођењу закона о управљању неопасним и интерним отпадом; врши 
инспекцијски надзор за утврђивање испуњености услова и спровођење мера утврђених у 
Одлуци о давању сагласности на Студију о процени утицаја и Одлуци о давању сагласности 
на Студију затеченог стања; доноси решења у поступку инспекцијског надзора; покреће 
поступак за привредни преступ и подноси кривичне пријаве из ове области; подноси захтев за 
покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог; 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.

5.2.110. Радно местo:
ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА I

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   

Захтевано радно 
искуство најмање 3 године радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

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; 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.

5.2.111. Радно местo:
ПОСЛОВИ КОМУНАЛНОГ ИНСПЕКТОРА II И АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ ЗА 

ПОСЛОВЕ ИНСПЕКЦИЈЕ, ОДБРАНЕ И ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА
Назив звања сарадник

Захтевана 
стручна спрема

VI степен стручне спреме, Правни факултет, односно стечено високо 
образовање из научне области правне 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, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора

Захтевано радно 
искуство најмање 3 године радног искуства у струци

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља мање сложене послове инспекцијског надзора у комуналној области односно 
надзор над спровођењем Закона и градских Одлука из области комуналног уређења; надзор 
у области обављања комуналних делатности и рада јавних и јавних комуналних предузећа; 
прати стање комуналних објеката и квалитета пружања комуналних услуга грађанима;  
утврђивање неовлашћеног заузимања јавних површина предметима и стварима; контролише
одржавање јавних површина, уређење зелених површина и друго; 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, обавља административне послове у 
складу са прописима о канцеларијском пословању за послове инспекције, одбране и 
ванредних ситуација; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик 
начелника Oдељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе.
                                                         

5.2.112. Радно местo:
ПОСЛОВИ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

Назив звања саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Грађевински факултет, Грађевинско 
архитектонски 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

Захтевана 
додатна знања / 
испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора

Захтевано 
радно искуство најмање 3 године радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одсека; обавља 
послове грађевинске инспекције и врши инспекцијски надзор над применом закона, градских 
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и других прописа који уређују изградњу, одржавање и употребу објеката; води управни 
поступак, доноси решења у поступку инспекцијског надзора и стара се о извршењу решења; 
покреће поступак за привредни преступ из ове области; подноси захтев за покретање 
кривичног и прекршајног поступка и издаје прекршајни налог;обавља административне 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању;учествује у изради годишњег 
плана инспекцијског надзора; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик 
начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе.

5.2.113. Радно местo:
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 

Назив звања саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Факултет за менаџмент, 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

Захтевана 
додатна знања / 
испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора

Захтевано радно 
искуство најмање 5 година радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења;
прибавља све потребне информације и податке везане за пореску контролу; врши 
континуирану пореску контролу пореских обвезника по налогу начелника Одељења ; 
спроводи целокупни поступак пореске контроле (позива обвезника, омогућава учешће 
обвезника у поступку, сачињава записник о извршеној пореској контроли, по потреби 
сачињава допунски записник, припрема нацрт решења након извршене контроле и 
предузима све остале потребне радње у складу са законским и подзаконским актима); 
иницира код начелника Одељења потребу за покретањем поступка пореске (или било које 
друге врсте) контроле код обвезника за кога сматра да за то постоје оправдани разлози; 
иницира покретање прекршајних поступака; спроводи поступак пореске контроле по 
налозима из решења другостепених органа и припрема нацрте решења; ради утврђивања 
правог чињеничног стања, врши увиђај и о томе сачињава записник о извршеном увиђају; по 
потреби, учествује у поступцима по жалбама које спроводи Одељење;  врши све исправке 
учињених грешака; учествује у поступцима о расправљању спорних питања; припрема све 
врсте извештаја; врши радње којима проверава законитост у раду и правилност испуњавања 
пореских обавеза од стране обвезника; води службену евиденцију о јавним приходима; води
управни поступак из делокруга Одељења; обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф 
Одсека заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске 
управе и начелник Градске управе.
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и других прописа који уређују изградњу, одржавање и употребу објеката; води управни 
поступак, доноси решења у поступку инспекцијског надзора и стара се о извршењу решења; 
покреће поступак за привредни преступ из ове области; подноси захтев за покретање 
кривичног и прекршајног поступка и издаје прекршајни налог;обавља административне 
послове у складу са прописима о канцеларијском пословању;учествује у изради годишњег 
плана инспекцијског надзора; обавља и друге послове које му одреди шеф Одсека, заменик 
начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске управе и начелник 
Градске управе.

5.2.113. Радно местo:
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 

Назив звања саветник

Захтевана 
стручна спрема

VII степен стручне спреме, Факултет за менаџмент, 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

Захтевана 
додатна знања / 
испити

Положен државни стручни испит, положен испит за инспектора или 
најмање 7 година радног искуства на пословима инспекцијског надзора

Захтевано радно 
искуство најмање 5 година радног искуства у струци

Број 
извршилаца 2

Општи опис посла:
Обавља умерено висок ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења;
прибавља све потребне информације и податке везане за пореску контролу; врши 
континуирану пореску контролу пореских обвезника по налогу начелника Одељења ; 
спроводи целокупни поступак пореске контроле (позива обвезника, омогућава учешће 
обвезника у поступку, сачињава записник о извршеној пореској контроли, по потреби 
сачињава допунски записник, припрема нацрт решења након извршене контроле и 
предузима све остале потребне радње у складу са законским и подзаконским актима); 
иницира код начелника Одељења потребу за покретањем поступка пореске (или било које 
друге врсте) контроле код обвезника за кога сматра да за то постоје оправдани разлози; 
иницира покретање прекршајних поступака; спроводи поступак пореске контроле по 
налозима из решења другостепених органа и припрема нацрте решења; ради утврђивања 
правог чињеничног стања, врши увиђај и о томе сачињава записник о извршеном увиђају; по 
потреби, учествује у поступцима по жалбама које спроводи Одељење;  врши све исправке 
учињених грешака; учествује у поступцима о расправљању спорних питања; припрема све 
врсте извештаја; врши радње којима проверава законитост у раду и правилност испуњавања 
пореских обавеза од стране обвезника; води службену евиденцију о јавним приходима; води
управни поступак из делокруга Одељења; обавља административне послове у складу са 
прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди шеф 
Одсека заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске 
управе и начелник Градске управе.
                                                             

                                                                           

5.2.114. Радно местo:
ПОСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА РЕШЕЊА

Назив 
звања

Млађи 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

Захтевана 
додатна 
знања / 
испити

Положен државни стручни испит

Захтевано 
радно 
искуство

Завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном 
односу код послодавца

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља средњи ниво сложености стручних послова из надлежности Одељења; прати прописе и 
обавља послове који се односе на израду нацрта општих и појединачних аката из надлежности 
Одељења; организује и прати извршење извршних или коначних решења из делокруга 
Одељења; непосредно организује и присуствује извршењу и сачињава записник; води потребне 
евиденције; сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу ефикасног 
обављања послова; обавештава и даје информације непосредним извршиоцима о потреби 
извршења решења; по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења решења; уручује 
странкама решења или закључке из делокруга Одељења; обавља административне послове у 
складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге послове које му одреди
шеф Одсека, заменик начелника Одељења, начелник Одељења, заменик начелника Градске 
управе и начелник Градске управе.

5.2.115. Радно местo:
ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

Назив звања намештеник 4. врсте

Захтевана 
стручна спрема

IV  степен стручне спреме, средње образовање, у четворогодишњем 
трајању друштвеног или техничког смера

Захтевана 
додатна знања / 
испити
Захтевано радно 
искуство најмање 1 година радног искуства у струци

Број 
извршилаца 1

Општи опис посла:
Обавља техничке послове за потребе Одељења; прима и експедује пошту; води интерну 
доставну књигу; врши доставу аката; врши непосредну припрему предмета за архивирање; 
врши фотокопирање, спајање и повезивање материјала за потребе Одељења; обавља 
техничке послове у складу са прописима о канцеларијском пословању; обавља и друге
послове које му одреди шеф Одсека, заменик начелника Одељења, начелник Одељења, 
заменик начелника Градске управе и начелник Градске управе

                                                                                                                                                               „.
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Члан 8.

У члану 67.  Правилника, тачка 6.1., у подтачка 6.1.119. радно местo: ПЛАНЕР 
БУЏЕТА у делу: „Захтевана стручна спрема:“, после текста: “Виша пословна школа,“ додаје се 
текст: „Виша школа за менаџмент,“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена. 
У истом члану Правилника, тачка 6.1., у подтачка 6.1.121. радно местo: ПОСЛОВИ 

КЊИГОВОЂЕ у делу: „Захтевана стручна спрема:“, после текста: “Виша школа за менаџмент,“
додаје се текст: „Виша пословна школа,“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена. 

Члан 9.

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: 110-5/2020
У Зајечару, 13.10.2020. годинe

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                  
ПРЕДСЕДНИК

         Бошко Ничић,с.р.
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Члан 8.

У члану 67.  Правилника, тачка 6.1., у подтачка 6.1.119. радно местo: ПЛАНЕР 
БУЏЕТА у делу: „Захтевана стручна спрема:“, после текста: “Виша пословна школа,“ додаје се 
текст: „Виша школа за менаџмент,“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена. 
У истом члану Правилника, тачка 6.1., у подтачка 6.1.121. радно местo: ПОСЛОВИ 

КЊИГОВОЂЕ у делу: „Захтевана стручна спрема:“, после текста: “Виша школа за менаџмент,“
додаје се текст: „Виша пословна школа,“.

У осталом делу, подтачка остаје непромењена. 

Члан 9.

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: 110-5/2020
У Зајечару, 13.10.2020. годинe

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                  
ПРЕДСЕДНИК

         Бошко Ничић,с.р.

На основу члана 3. и члана 8. Уредбе о управљању капиталним 
пројектима(„Службени гласник РС“, број 51/2019), и члана 2. став 1. тачка 23. Одлуке 
о Градском већу града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара" бр. 8/19), Градско веће
града Зајечара је, на седници одржаној 13.10. 2020. године, донело

 

Р Е Ш Е Њ Е
о образовању Комисије за капиталне инвестиције града Зајечара

I

Образује се Комисија за капиталне инвестиције Града Зајечара (у даљем 
тексту: Комисија), у следећем саставу:
Председник Комисије:
−Бошко Ничић - председник Градског већа града Зајечара
Чланови Комисије:
- Саша Матијевић -помоћник Градоначелника 
- Иван Живковић - Начелник Одељења за обједињене јавне набавке и локални 
економски развој Градске управе града Зајечара
- Иван Стојановић – Главни урбаниста града Зајечара
- Валентина Ђуричић - Начелница Одељења за финансије Градске управе града 
Зајечара

II

Задатак комисије је да врши потврду стратешке релевантности капиталних 
пројеката и усваја листу капиталних пројеката који су успешно оцењени и прошли 
преимплементациону фазу, осигурава усклађеност између различитих извора 
финансирања у фазама припреме и имплементације пројекта, за капиталне пројекте 
за које оцени да је неопходно даје налог за израду плана рационализације пројекта, 
усваја коначну листу приоритетних и спремних капиталних пројеката, врши 
рангирања припремљених капиталних пројеката на основу стратешке 
релевантности, степена припремљености и оцењене изводљивости, представља 
развојним партнерима планове за реализацију пројеката са листе приоритетних 
пројектних идеја и листа приоритетних припремљених пројеката и разматра 
предлоге развојних партнера у вези са овим пројектима, одобрава план 
рационализације капиталног пројекта и сагледава завршни извештај о спроведеном 
капиталном пројекту.
                     

III

Административне и стручно-техничке послове за Kомисију oбавља Одељење 
за финансије Градске управе града Зајечара
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IV

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Комисије за капиталне инвестиције града Зајечара III број: 02- 205/2018
од 12.10.2018. год.
                    

V

Решење објавити у ''Службеном листу града Зајечара''.

VI
 

Решење доставити: именованима, Одељењу за финансије и архиви.

III број: 02-139/2020
У Зајечару, 13.10.2020. год.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                Бошко Ничић,с.р.
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IV

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању 
Комисије за капиталне инвестиције града Зајечара III број: 02- 205/2018
од 12.10.2018. год.
                    

V

Решење објавити у ''Службеном листу града Зајечара''.

VI
 

Решење доставити: именованима, Одељењу за финансије и архиви.

III број: 02-139/2020
У Зајечару, 13.10.2020. год.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                Бошко Ничић,с.р.

На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
и члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19. 12/19 и 10/20 ) и 
члана 12. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, 
бр. 8/19), Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 13.10. 2020. године, 
донело  

ЗАКЉУЧАК
о давању у закуп пословних просторија града Зајечара

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у Звездану ( локал 
на спрату блока 1 Дома културе), јавним надметањем.

II

Предмет давања у закуп је пословни простор,  у  Звездану ( локал на спрату 
блока 1 Дома културе), укупне површине 50м2.

III          

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог.

IV  

Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

III бр. 361-11/2020

У Зајечару, 13.10.2020. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК                                                                              
                                                                                                          Бошко Ничић, с.р.
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           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
и члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19,12/19 и 10/20) и 
члана 12. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, 
бр. 8/19), Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 13.10.2020. године, 
донело  

ЗАКЉУЧАК
о давању у закуп пословних просторија града Зајечара

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у селу Велики 
Извор ( у склопу Дома културе), непосредном погодбом.

II

Предмет давања у закуп је пословни простор,  у селу Велики Извор ( у склопу 
Дома културе), укупне површине 100м2.

III          

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог.

IV  

Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

III бр. 361-12/2020

У Зајечару, 13.10.2020. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                     Бошко Ничић,с.р.
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           На основу члана 22. став 6. Закона о јавној својини (“Сл. гласник РС” бр. 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 - др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење) 
и члана 4. Одлуке о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара 
("Службени лист Града Зајечара“, бр. 13/16, 13/17, 43/17, 4/19, 8/19,12/19 и 10/20) и 
члана 12. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ("Службени лист Града Зајечара“, 
бр. 8/19), Градско веће Града Зајечара je, на седници одржаној 13.10.2020. године, 
донело  

ЗАКЉУЧАК
о давању у закуп пословних просторија града Зајечара

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Градоначелнику Града Зајечара за доношење 
Закључка о давању у закуп пословних просторија Града Зајечара, у селу Велики 
Извор ( у склопу Дома културе), непосредном погодбом.

II

Предмет давања у закуп је пословни простор,  у селу Велики Извор ( у склопу 
Дома културе), укупне површине 100м2.

III          

ОВЛАШЋУЈЕ СЕ  Градоначелник Града Зајечара, Бошко Ничић, да, по 
спроведеном поступку, донесе Решење о давању предметних пословних просторија
у закуп, за обављање регистроване делатности, као и да  закључи Уговор о закупу 
истог.

IV  

Закључак објавити у “Службеном листу града Зајечара”.

III бр. 361-12/2020

У Зајечару, 13.10.2020. године.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                     Бошко Ничић,с.р.

Садржај Службеног листа број 57/2020

АКТА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА
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радних места у Градској управи, Правобранилаштву града Зајечара, Буџетској 
инспекцији и Служби за интерну ревизију града Зајечара...................................................1

Решење о образовању Комисије за капиталне инвестиције града Зајечара....................17
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