
  
 
 
 
 
 
 
 

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 
гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - 
др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 
и 128/2020 - др. закон), члана 66. став 1. тачка 16) Статута града Зајечара ("Сл. лист 
града Зајечара", бр. 4/2019 и 67/2021) и члана 2. став 1. тачка 16) Одлуке о Градском 
већу града Зајечара ("Сл. лист града Зајечара", бр. 8/2019), Градско веће града 
Зајечара, на седници одржаној дана 11.04.2022. године донело је 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
о измени Решења о образовању и именовању Савета за безбедност саобраћаја 

града Зајечара 
 
I 
 

 У Решењу о образовању и именовању Савета за безбедност саобраћаја града 
Зајечара („Сл. лист града Зајечара‘‘, бр. 40/2017, 13/2019 и 19/2021), тачка I став 2. 
подтачка 5., мења се и гласи: 
 

‘‘5. Новица Радуловић, Одељење саобраћајне полиције ПУ Зајечар, члан;’’ 
 

II 
 

 У свему осталом, Решење о образовању и именовању Савета за безбедност 
саобраћаја града Зајечара остаје непромењено.  

 
III 
 

 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 

IV 
 

 Решење доставити: именованом, Одељењу привреду и друштвене делатности 
Градске управе града Зајечара и архиви.  
 
III бр. 02-49/2022 
У Зајечару, 11.04.2022. године. 
 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 

 
  
                      ПРЕДСЕДНИК  
                   Бошко Ничић,с.р.  
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 На основу члана 28. став 1. и 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 
113/2017 - др. закон и 49/2021), члана 20. и 21. Пословника Градског већа града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 10/19 и 28/19) и Одлуке о оснивању 
Локалног савета за запошљавање града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 
9/22), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 11.04.2022. доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА/ИЦА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ЗАМЕНИКА/ЦА ЧЛАНОВА/ИЦА 
 
 

Члан 1. 
Овим Решењем именују се председница и чланови/ице Локалног савета за 

запошљавање града Зајечара и заменици/е чланова/ица (у даљем тексту: Локални 
савет). 

 
 За председницу Локалног савета именује се: 
 - Марија Тричковић – чланица Градског већа. 
            
 За чланове/ице и заменике/це чланова/ица Локалног савета именују се: 
 1. Данијела Милетић – заменица начелнице Одељења за финансије, чланица, 
  - за заменицу чланице - Габријела Бегић, 
 2. Ивана Живић – шефица Канцеларије за локални економски развој, чланица, 
  - за заменицу чланице – Марија Милојевић, саветница у Канцеларији за 
 локални економски развој, 
 3. Александар Поповић - представник Центра за социјални рад, члан, 
  - за заменицу члана, Јелена Зечевић, дипломирана педагошкиња, 
 4. Милован Станковић – представник синдиката, члан, 
  - за заменицу члана – Љиљана Митић, 
 5. Дејан Тошић - представник Привредне коморе Србије РПК Зајечар, члан, 
  - за заменика члана, Зоран Алексић, представник РПК Зајечар, 
 6. Дејан Јанковић – представник послодаваца, члан, 
  - за заменика члана – Марко Јанковић, 
 7. Проф. др Силвана Илић - представница Факултета за менаџмент Зајечар,  
 чланица, 
  - за заменицу чланице Оливера Марковић, представница Факултета за 
 менаџмент Зајечар, 

 8. Светлана Михајловић – начелница одељења за посредовање у запошавању 
у Националној служби за запошљавање - филијала Зајечар, чланица, 

  - за заменика чланице, Александар Дијановић, саветник за 
запошљавање, 
 9.  Ивана Дамњановић - представница Тимочког омладинског центра, чланица, 
  - за заменицу чланице, Дуња Марушић, представница Тимочког 
 омладинског центра, 
 10. Бобан Костандиновић – пројект менаџер у РАРИС-у, члан, 
  - за заменика члана, Зоран Миловановић, пројект менаџер у РАРИС-у. 
  

Председница и чланови/це Локалног савета именују се на период од четири 
године. 
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 На основу члана 28. став 1. и 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај 
незапослености („Сл. гласник РС“, бр. бр. 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017, 
113/2017 - др. закон и 49/2021), члана 20. и 21. Пословника Градског већа града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 10/19 и 28/19) и Одлуке о оснивању 
Локалног савета за запошљавање града Зајечара (“Сл. лист града Зајечара”, бр. 
9/22), Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 11.04.2022. доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА/ИЦА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА 

ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА И ЗАМЕНИКА/ЦА ЧЛАНОВА/ИЦА 
 
 

Члан 1. 
Овим Решењем именују се председница и чланови/ице Локалног савета за 

запошљавање града Зајечара и заменици/е чланова/ица (у даљем тексту: Локални 
савет). 

 
 За председницу Локалног савета именује се: 
 - Марија Тричковић – чланица Градског већа. 
            
 За чланове/ице и заменике/це чланова/ица Локалног савета именују се: 
 1. Данијела Милетић – заменица начелнице Одељења за финансије, чланица, 
  - за заменицу чланице - Габријела Бегић, 
 2. Ивана Живић – шефица Канцеларије за локални економски развој, чланица, 
  - за заменицу чланице – Марија Милојевић, саветница у Канцеларији за 
 локални економски развој, 
 3. Александар Поповић - представник Центра за социјални рад, члан, 
  - за заменицу члана, Јелена Зечевић, дипломирана педагошкиња, 
 4. Милован Станковић – представник синдиката, члан, 
  - за заменицу члана – Љиљана Митић, 
 5. Дејан Тошић - представник Привредне коморе Србије РПК Зајечар, члан, 
  - за заменика члана, Зоран Алексић, представник РПК Зајечар, 
 6. Дејан Јанковић – представник послодаваца, члан, 
  - за заменика члана – Марко Јанковић, 
 7. Проф. др Силвана Илић - представница Факултета за менаџмент Зајечар,  
 чланица, 
  - за заменицу чланице Оливера Марковић, представница Факултета за 
 менаџмент Зајечар, 

 8. Светлана Михајловић – начелница одељења за посредовање у запошавању 
у Националној служби за запошљавање - филијала Зајечар, чланица, 

  - за заменика чланице, Александар Дијановић, саветник за 
запошљавање, 
 9.  Ивана Дамњановић - представница Тимочког омладинског центра, чланица, 
  - за заменицу чланице, Дуња Марушић, представница Тимочког 
 омладинског центра, 
 10. Бобан Костандиновић – пројект менаџер у РАРИС-у, члан, 
  - за заменика члана, Зоран Миловановић, пројект менаџер у РАРИС-у. 
  

Председница и чланови/це Локалног савета именују се на период од четири 
године. 
 
 

Члан 2. 
Задатак Локалног савета је да даје мишљења и препоруке надлежним 

органима Града Зајечара у вези са:  
        1. Планским документима којима се уређују јавне политике у области 
 запошљавања (Локални акциони план запошљавања); 
 2. Мерама активне политике запошљавања;  
 3. Другим питањима од интереса за запошљавање. 
  

Члан 3. 
 Локални савет је обавезан да Градском већу доставља годишњи извештај 
најкасније до краја године у којој се завршава извештајни период. 
 

     Члан 4.  
Стручне и административно – техничке послове за потребе Локалног савета, 

обављаће Канцеларија за локални економски развој Градске управе града Зајечара.  
 

Члан 5. 
Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о именовању 

председника и чланова Савета за запошљавање града Зајечара број III бр. 02-17/18 
од 07.02.2018. године. 

 
Члан 6. 

 Решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и на званичној 
презентацији града Зајечара www.zajecar.info.  
 Решење доставити именованима и архиви.  
 
 III бр. 02-50/2022 
 У Зајечару, 11.04.2022. године 
 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           
                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                Бошко Ничић, с.р.  
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 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Закона о родној равноправности 
(„Службени гласник РС“ бр. 52/2021), члана 20. и 21. Пословника Градског већа града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 10/19 и 28/19) и Одлуке о оснивању 
Савета за родну равноправност („Службени лист града Зајечара“, бр. 9/22), Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној 11.04.2022. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА/ИЦА  

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 
 

Члан 1. 
 Овим Решењем именују се председница и чланови/ице Савета за родну 
равноправност (у даљем тексту: Савет). 
 

Члан 2. 
 За председницу Савета именује се: 
 - Ивана Ћебић, чланица Градског већа. 
 
 За чланове/ице Савета именују се: 
1. Саша Ивановић – члан Градског већа града Зајечара, 
2. Слободан Виденовић – начелник Градске управе града Зајечара, 
3. Марија Милојевић – саветница у Канцеларији за локални економски развој, 
4. Миа Вукић Витомировић – координаторка Канцеларије за младе, 
5. Валентина Ђуричић – начелница Одељења за финансије, 
6. Ивана Киров – дипломирана социолошкиња у Центру за социјални рад „Зајечар“, 
7. Санела Радисављевић – специјалисткиња ургентне медицине у Здравственом 
центру Зајечар, 
8. Марија Поп-Манић – саветница у Националној служби за запошљавање – 
филијала Зајечар, 
9. Дарко Николић – омладински радник у Тимочком омладинском центру, 
10. Александра Цветковић – стручњакиња из области родне равноправности, 
11. Миљана Петровић -  стручњакиња из области родне равноправности. 

 
Члан 3. 

 Савет сарађује са Комисијом за родну равноправност, али остварује сарадњу 
и са свим другим телима за родну равноправност на локалном, покрајинском и 
националном нивоу.  
  

Члан 4. 
 Задатак Савета је да: 
- Утиче на промену родних образаца и унапређење културе родне равноправности, 
- Повећава равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких 
могућности, 
- Систематски уводи родну перспективу у доношењу, спровођењу и праћењу јавне 
политике, 
- Учествује у изради и усвајању стратешких докумената, нарочито у изради и 
усвајању Плана развоја града Зајечара, секторских стратегија и акционих планова и 
као саветодавно тело приликом израде Одлуке о буџету града Зајечара, 
- Подноси органима града Зајечара на разматрање одлуке, планове и друга акта 
усмерена на постизање равноправности жена и мушкараца, 
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 На основу члана 63. став 1. тачка 2. Закона о родној равноправности 
(„Службени гласник РС“ бр. 52/2021), члана 20. и 21. Пословника Градског већа града 
Зајечара („Службени лист града Зајечара“, бр. 10/19 и 28/19) и Одлуке о оснивању 
Савета за родну равноправност („Службени лист града Зајечара“, бр. 9/22), Градско 
веће града Зајечара, на седници одржаној 11.04.2022. године, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИЦЕ И ЧЛАНОВА/ИЦА  

САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ 
 
 

Члан 1. 
 Овим Решењем именују се председница и чланови/ице Савета за родну 
равноправност (у даљем тексту: Савет). 
 

Члан 2. 
 За председницу Савета именује се: 
 - Ивана Ћебић, чланица Градског већа. 
 
 За чланове/ице Савета именују се: 
1. Саша Ивановић – члан Градског већа града Зајечара, 
2. Слободан Виденовић – начелник Градске управе града Зајечара, 
3. Марија Милојевић – саветница у Канцеларији за локални економски развој, 
4. Миа Вукић Витомировић – координаторка Канцеларије за младе, 
5. Валентина Ђуричић – начелница Одељења за финансије, 
6. Ивана Киров – дипломирана социолошкиња у Центру за социјални рад „Зајечар“, 
7. Санела Радисављевић – специјалисткиња ургентне медицине у Здравственом 
центру Зајечар, 
8. Марија Поп-Манић – саветница у Националној служби за запошљавање – 
филијала Зајечар, 
9. Дарко Николић – омладински радник у Тимочком омладинском центру, 
10. Александра Цветковић – стручњакиња из области родне равноправности, 
11. Миљана Петровић -  стручњакиња из области родне равноправности. 

 
Члан 3. 

 Савет сарађује са Комисијом за родну равноправност, али остварује сарадњу 
и са свим другим телима за родну равноправност на локалном, покрајинском и 
националном нивоу.  
  

Члан 4. 
 Задатак Савета је да: 
- Утиче на промену родних образаца и унапређење културе родне равноправности, 
- Повећава равноправност жена и мушкараца применом политика и мера једнаких 
могућности, 
- Систематски уводи родну перспективу у доношењу, спровођењу и праћењу јавне 
политике, 
- Учествује у изради и усвајању стратешких докумената, нарочито у изради и 
усвајању Плана развоја града Зајечара, секторских стратегија и акционих планова и 
као саветодавно тело приликом израде Одлуке о буџету града Зајечара, 
- Подноси органима града Зајечара на разматрање одлуке, планове и друга акта 
усмерена на постизање равноправности жена и мушкараца, 

- Прати стање у области родне равноправности и иницира и предлаже мере за 
унапређење родне равноправности, 
- Спроводи активности у циљу реализације циљева који су дефинисани Локалним 
акционим планом за унапређивање положаја жена и родне равноправности града 
Зајечара за период 2021-2024. године. 
 

Члан 5. 
 Савет је обавезан да Градском већу доставља годишњи извештај, који поред 
података из члана 65. ст. 2. и 3. Закона о родној равноправности („Службени гласник 
РС“ бр. 52/2021) садржи и оцену стања родне равноправности у граду Зајечару и то 
најкасније до краја године у којој се завршава извештајни период. 
 

Члан 6. 
 Савет ће у свом раду користити печат Градског већа. 
 Стручне и административно - техничке послове за потребе Савета обављаће 
Канцеларија за локални економски развој Градске управе града Зајечара. 
 

Члан 7. 
 Ово решење објавити у „Службеном листу града Зајечара“ и на званичној 
презентацији града Зајечара www.zajecar.info.  
 

 
 III бр. 02-51/2022 
 У Зајечару, 11.04.2022. године 
 
 

 ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
 

           
        ПРЕДСЕДНИК 

                Бошко Ничић,с.р. 
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