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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
ЗА 2018. ГОДИНУ
Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка образована је Одлуком о градским управама („Сл. лист града Чачка“ бр.
8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017) којом је у члану 28. утврђено да
обавља: стручне, оперативне, организационе и административно-техничке послове за
потребе Градоначелника, Градског већа и помоћнике Градоначелника (израду аката
које доноси Градоначелник и Градско веће, а који нису у делокругу рада других
градских управа), послове протокола за потребе органа Града, стручне послове у вези
сарадње и удруживања Града са локалним самоуправама у земљи и иностранству,
стручне и административне послове у вези са постављењем и разрешењем за које је
надлежно Градско веће и Градоначелник, сазивање, припрему и одржавање седница
Градског већа и стручних радних тела које образује Градоначелник и Градско веће,
припрему радних и других састанака Градоначелника, заменика Градоначелника и
Градског већа, припрему конференција за медије и припрему информативних и
документационих материјала за јавно наступање Градоначелника, заменика
Градоначелника и чланова Градског већа и друге послове у вези рада Градоначелника,
заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника Градоначелника.
Истом одлуком је, у оквиру ове управе, у члану 29., као самостална
организациона јединица образована Стручна служба Скупштине града. Секретар
Скупштине обавља послове у вези са сазивањем и одржавањем седнице Скупштине и
њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. За
свој рад Секретар Скупштине града одговара Скупштини града у складу са Законом и
Статутом града.
Чланом 30а ове одлуке као посебна организациона јединица у оквиру Градске
управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа образован је
Кабинет градоначелника. У извештајном периоду Кабинет су чинили помоћници
Градоначелника који за свој рад одговарају Градоначелнику. У Кабинету
Градоначелника према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града
Чачка нису попуњена сва радна места и послове Кабинета обављали су запослени у овој
управи.
У овој управи систематизовано је 20 радних места, са 24 извршиоца а у
извештајном периоду послове је обављало 16 извршилаца.
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На основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у кабинету Градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском
правобранилаштву града Чачка који је усвојило Градско веће града Чачка, послови
Управе вршени су у следећим организационим јединицама:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Канцеларији за послове Градоначелника
Канцеларији за послове Градског већа
Канцеларији за стручна радна тела извршних органа
Канцеларији за протокол и односе с јавношћу
Стручној служби Скупштине града
Кабинет градоначелника
1. Канцеларија за послове Градоначелника

У извештајном периоду, Канцеларија за послове Градоначелника обављала је
нормативнo правне, студијско - аналитичке, управне, информатичке, стручне,
оперативне, организационе и административно-техничке послове за потребе
Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника, послове
израде аката које доноси Градоначелник, а који нису у делокругу рада других градских
управа, послове прибављања мишљења и информација у вези аката које доноси или
предлаже Градоначелник, послове који се односе на праћење извршења аката
Градоначелника, послове достављања аката Градоначелника и друге послове у вези
рада Градоначелника, заменика Градоначелника и помоћнике Градоначелника.
Канцеларија је правно технички уредила и израдила 486 аката, од тога:
израдила:
-Одлука 237 (одлуке о додели субвенције за самозапошљавање, одлуке о додели и о
стављању ван снаге одлуке о додели субвенције послодавцу за запошљавање на
новоотвореним радним местима, одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног
рада на територији града Чачка у 2018. години, одлуке о спровођењу програма стручне
праксе и о стављању ван снаге одлука о спровођењу програма стручне праксе, одлуке о
додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу, одлуке о додели подстицајних
средстава у пољопривреди пољопривредним произвођачима, одлуке о набавци
противградних ракетa, одлука о додели награде противградним стрелцима, одлуке о
проглашењу ванредне ситуације на делу територије града Чачка, одлуке о укидању
ванредне ситуације на делу територије града Чачка, одлука о додели средстава за
финансирање или суфинансирње пројекта у култури из буџета града Чачка у 2018.
години, одлука о проглашењу дана жалости).
-Правила 1
-Решења о преносу средстава 113;
-Решења о именовању и образовању радних тела и одређивању представника Града
за вршење одређених послова 43;
-Решења о давању сагласности на правилнике о организацији и систематизацији
радних места јавних служби 10;
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-Осталих решења 41 (решење о додели стипендија и једнократних награда за
школску 2018/2019. годину, решења о упућивању на службени пут у земљи и
иностранство и др.);
-Закључака 31 (закључци у вези извештаја о раду градских управа, Службе за
буџетску инспекцију града Чачка и Службе за интерну ревизију корисника
буџетских средстава града Чачка, закључци у вези захтева месних заједница за
давање сагласности за подношење Годишњег програма изградње, опремања и
одржавања спортског објеката на територији града Чачка у 2018. години, закључци
о одобравању продужуња рока за закључење уговора са корисницима субвенције за
запошљавање на новоотвореним радним местима, закључци у вези ангажовања
припадника јединице цивилне заштите опште намене и др.),
-Јавних позива и конкурса 7 (Јавни конкурс ради прикупљања предлога за
финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2018. години, Јавни
конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују
незапослена лица у 2018. години, Јавни позив послодавцима за доделу субвенције
за запошљавање на новоотвореним радним местима у 2018. години, Јавни позив
незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години, Јавни
позив за реализацију програма стручне праксе у 2018. години и Јавни позив за
учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2018. години),
-Одговора на одборничко питање 1,
-Иницијатива о давању на коришћење објекта у јавној својини Града – 2 ( Дом
културе Чачак, МЗ Трнава)
Канцеларија је израдила акте које је донео Градоначелник у извршавању Статута
града Чачка, Одлуке о грaдским управама, Одлуке о буџету града Чачка, Одлуке о
условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, Одлуке о
награђивању противградних стрелаца на територији града Чачка, Одлуке о
финансијској подршци ученицима и студентима, Одлуке о манифестацијама у области
културе од значаја за град Чачак, Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге
дужности у органима и јавним службама града, Акционог плана запошљавања града
Чачка, финансијских планова директних корисника буџета града Чачка и др.
На основу Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску
помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. години којим су утврђена шира права у односу
на права из обавезног здравственог осигурања која се огледају у избору здравствене
установе која ће вршити вантелесну оплодњу, број покушаја вантелесне оплодње и
годинама старости женског партнера) у циљу да се што већи број парова укључи у
поступак вантелесне оплодње Служба је израдила 25 одлука о додели финансијске
помоћи за вантелесну оплодњу, које је донео Градоначелник и 25 уговора о
међусобним правима и обавезама.
Канцеларија је израђивала и уговоре које је закључивао Градоначелник, а чија
израда није у надлежности других управа (уговори о реализацији перојеката из области
заштите животне средине, уговори поводом обележавања Дана града и др.)
У извештајном периоду Канцеларија је обављала послове који се односе нa
припрему позива и материјала за седнице Градског штаба за ванредне ситуације града
Чачка, Локалног савета за запошљавање, Комисије за неговање традиције и очување
националног индетитета на територији града Чачка и Организационог одбора за
обележавање Дана ослобођења града Чачка, 1. октобра 2018. године и израђивала акте
које су у оквиру своје надлежности доносили, водила и састављала записнике о току
рада на седницама и евиденцију на седницама и то за:
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-6 седница Градског штаба за ванредне ситуације на којима је разматрано 27
тачака дневног реда, у оквиру којих је донето 32 закључка, утврђен текст Извештаја о
раду Градског штаба за ванредне ситуације за 2017. годину и Предлог Плана рада
Градског штаба за ванредне ситуације за 2018. годину. Седнице су сазиване ради:
утврђивања спремности свих субјеката који учествују у спровођењу мера одбране од
поплава, разматрања ситуације настале услед великих кишних падавина на територији
града Чачка и давања предлога градоначелнику града Чачка о проглашењу и укидању
ванредне ситуације на делу територије града Чачка, разматрања извештаја о
припремљености система одбране од града за сезону 2018. годину, Извештаја о стању
брана на територији града Чачка, Извештаја Стручно - оперативног тима за клизишта о
стању клизишта на територији града Чачка, Извештаја Стручно-оперативног тима за
заштиту од пожара о предузетим превентивним мерама заштите од пожара, Извештаја о
причињеним штетама и извршеним санацијама након елементарних непогода у месним
заједницама у којма је проглашена ванредна ситуација, Извештаја о припремама
субјеката за наилазећи зимски период, Извештаја о о поступању надлежних инспекција,
органа и организација у вези загађења реке Западне Мораве и Лупњаче, разматрања
Процене угрожености од елементарних и других несрећа града Чачка и др.
-14 седница Локалног савета за запошљавање на којима је разматрано 24 тачке
дневног реда, у оквиру којих је утврђено 20 мишљења и донета 3 закључка а које су
сазиване ради давања мишљења: на Акциони план запошљавања града Чачка и Измене
Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину, Нацрт јавног позива
незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2018. години, Нацрт јавног
позива за доделу субвенције послодавцима за запошаљавање на новоотвореним радним
местима у 2018. години, Нацрт јавног позива за реализацију програма стручна пракса у
2018. години, Нацрт јавног конкурса за организовање и спровођење јавних радова на
којима се ангажују незапослена лица у 2018. години, Нацрт јавног позива за учешће у
финансрању обуке на захтев послодавца у 2018. години, о одобравању средстава за
спровођење јавних радова на триторији града Чачка у 2018. години, о додели
субвенције за самозапошљавање, о додели субвенције послодавцима за запошљавање
на новоотвореним радним местима, о одобравању спровођења програма стручне
праксе, разматрања Извештаја Националне службе за запошљавање – Филијале Чачак о
утрошеним средствима за реализацију мера активне политике запошљавања,
разматрања захтева послодаваца за продужење рока за закључење уговора и др.
- 4 седнице Комисије за неговање традиције и очување националног индетитета
на територији града Чачка на којима је разматрано 10 тачака дневног реда у оквиру
којих је донето 9 закључка и утврђено 5 мишљења а које су сазиване ради разматрања
питања обележавања важних датума и догађаја, поштовања Закона о службеној
употреби језика и писма, организовања манифестације поводом обележавања 1.
октобра - Дана ослобођења града Чачка, обезбеђивања средстава у буџету града Чачка
за проналажење и обележавање тајних гробница на територији града Чачка и др.
- 4 седнице Организационог одбора за обележавање Дана ослобођења града
Чачка, 1. октобра 2018. године на којима је разматрано 4 тачке дневног реда у оквиру
којих је донето 4 закључка и 5 мишљења а које су сазиване ради разматрања питања
организације прославе за обележавање Дана ослобођења града Чачка, 1. октобра 2018.
године и утврђивања Програма.
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2. Канцеларија за послове Градског већа
Канцеларија за послове Градског већа, у извештајном периоду обављала је
стручне, нормативно правне, управно правне и студијско аналитичке, оперативне,
организационе и административно-техничке послове за потребе Градског већа, послове
израде аката који доноси Градско веће, а који нису у делокругу рада других градских
управа, водила и састављала записнике о току рада на седницама Градског већа,
старала се о објављивању информација и аката који се односе на рад Градског већа,
израдила Информатор о раду Скупштине, Градоначелника и Градског већа и
Информатор Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и
Градског већа, као и обављала послове у складу са Законом о слободном приступу
информацијама од јавног значаја преко лица одређеног за поступање по захтеву за
слободан приступ информацијама од јавног значаја.
У оквиру предлога аката које је Градско веће упутило на разматрање и
одлучивање Скупштини, Канцеларија је правно-технички уредила:
-

Предлога одлука 118
Предлога планова генералне, детаљне регулације и других планова 13
Предлога Програма и измена Програма 7
Предлога Закључака 28
Предлога Решења 35
Предлога конкурса 4
Мишљења 3
Аманадмана на предлоге аката упућених Скупштини 61

У оквиру донетих аката Градског већа, Канцеларија је правно-технички
уредила и израдила 443 акта и то:
-

Одлука 34
Решења 301
Закључака 83
Правилника 14
Програма и Планова 4
Огласа и јавних конкурса 7

У извештајном периоду Канцеларија је водила и израдила 29 записника о току
рада на седницама Градског већа, на којима је разматрано 534 питања.
Канцеларија је правно-технички уредила и израдила акте које је донело Градско
веће у извршавању закона, уредби, Статута града Чачка, Одлуке о градским управама,
Одлуке о буџету града Чачка, Одлуке о грађевинском земљишту, Одлуке о комуналном
реду и општем уређењу, Одлуке о јавном линијском градском и приградском превозу
путника, Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града
Чачка, Одлуке о овлашћењу Градског већа да закључује колективне уговоре за Јавна
предузећа и јавне службе, Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију, Одлуке о
оснивању Службе за буџетску инспекцију, Одлуке о условима и начину реализације
Програма локалног економског развоја за 2018. годину, Одлуке о финансијској
подршци ученицима и студентима, Одлуке о додатној финансијској подршци породици
са децом, Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском
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саобраћају, Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и
интереса грађана у области спорта у Чачку, Одлуке о условима и начину
суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка, Одлуке о накнади за
вршење одборничке и друге дужности у органима и јавним службама града, Одлука о
оснивању јавних предузећа и установа, Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, Правилника о
критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од
јавног интереса, Правилника о одобравању и финансирању програма којима се
задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку, Правилника
о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама,
Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из
надлежности града Чачка, Правилника о помоћи за уклањање и ублажавање последица
насталих природном или другом незгодом, Правилника о праву на накнаду дела
трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач друго правно или
физичко лице, Правилника о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици
са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју и др.
У вршењу надлежности Градског већа - решавање у управном поступку у
другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и других
организација, у управним стварима из надлежности Града, Канцеларија је израдила
решења и закључке по жалбама изјављеним на: решења и закључке инспектора Градске
управе за инспекцијски надзор, решења и закључке које је донела Градска управа за
урбанизам (одобење за извођење радова, употребна дозвола, локацијски услови,
постављање летње баште и др), решења и закључке која је у првом степену донела
Градска управа за локалну пореску администрацију (локална комунална такса за
истицање фирме, трошкови поступка), решења и закључке које је у првом степену
донео Центар за социјални рад, решења која је у првом степену донео Градоначелник
(ученичка и студентска стипендија), а у примени Закона о комуналним делатности,
Закона о планирању и изградњи, Правилника о поступку спровођења обједињене
процедуре електронским путем, Одлуке о комуналном реду и општем уређењу, Одлуке
о јавном водоводу и канализацији, Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих
животиња на територији града Чачка, Одлуке о накнади за заштиту и унапређење
животне средине, Одлуке о локалним комуналним таксама, Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, Одлуке о постављању
мањих монтажних објеката привременог карактера, Одлуке о финансијској подршци
ученицима и студентима, Правилника о остваривању права и пружању услуга у
социјалној заштити из надлежности града Чачка. Од укупно израђених 18 решења и
закључка по жалбама, 18 решења су о одбијању жалбе.
У извештајном периоду, преко лица одређеног за поступање по захтеву за
слободан приступ информацијама од јавног значаја, настављен је рад на решавању по
захтевима на основу Закона о слободном приступу информација од јавног значаја.
Тражиоци информације (грађани, медији, невладине организације, удружења грађана,
политичке странке и др.) поднели су укупно 31 захтев који су се односили на
информације настале у раду Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначеника и Градског већа и органа Града (Скупштине града Чачка,
Градоначеника и Градског већа), а односили су се на копије уговора, копије одлука,
копије конкурсне документације за избор директора јавних предузећа, копије записника
и податке о додели средстава након окончаног јавног конкурса који расписује Градско
веће.
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У складу са Законом и Упутством за израду и објављивање информатора о раду
државног органа, ажурирани су: Информатор о раду Скупштине, Градоначеника и
Градског већа и Информатор о раду Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначеника и Градског већа, који су објављени на сајту Града.
У овој Канцеларији обављани су послови на извршавању Закона о борби против
корупције. У извештајном периоду, у извршавању овог закона, Агенцији за борбу
против корупције, достављани су подаци о ступању на функцију и престанку функције
функционера у органима Града.
У извештајном периоду, овлашћено лице распоређено на радно место за стручне
послове за Градско веће, обављало је послове достављања података за ажурирање
website-a града Чачка, као члан Радног тима за израду и стално ажурирање website-а
града Чачка.
3. Канцеларија за стручна радна тела извршних органа
Канцеларија за стручна радна тела извршних органа у извештајном периоду
обављала је нормативне, студијско - аналитичке, управне, информатичке, стручне,
оперативне, организационе и административно-техничке послова за потребе стручних
радних тела Градоначелника и Градског већа. Запослени у овој Канцеларији вршили су
сазивање, припрему и одржавање седница стручних радних тела, израду аката који су у
надлежности стручних радних тела, пружање стручне помоћи организацијама цивилног
друштва (удружења грађана, спортске организације, цркве и верске организације) и
другим учесницима у поступцима пројектног финансирања (медији) и друге послове у
циљу реализације задатака у вези којих је образовано стручно радно тело.
У извештајном периоду у Канцеларији су обављани послови за потребе стручних
радних тела извршних органа, и то: Савет за безбедност саобраћаја, Комисију за доделу
средстава црквама и верским заједницама, Комисију за доделу средстава у области
јавног информисања, Стручну комисију за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта, Комисију за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима, Стручну комисију за избор пројеката у култури и Радни
тим за израду и праћење Програма развоја спорта у граду Чачку за период 2016-2018.
године.
Савет за безбедност саобраћаја је образован у складу са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ број 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 и 87/2018), а у циљу утврђивања Предлога програма коришћења средстава за
финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града
Чачка и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима града Чачка. У 2018.
години одржано је 7 седница Савета на којима је размотрено 23 тачке дневног реда,
утврђена су 2 предлога за Градско веће, и усвојено 34 закључка. Поред стручних и
административних послова везаних за седнице Савета, запослени у Канцеларији су
учествовали у организацији читавог низа активности на територији Града које су имале
за циљ указивање на значај послова безбедности саобраћаја. Захваљујући ангажовању
запослених спроведена је акција подела дечијих ауто седишта за прворођену децу.
Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама је образована у
складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и
верским заједницама ( „Сл. лист града Чачка“ бр. 8/2013), у циљу спровођења поступка
доделе средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма ради
унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса,
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као и утврђивања да ли су добијена средства наменски искоришћена. У 2018. години
одржана је 1 седница Комисије на којима су размотрене 3 тачке дневног реда, утврђена
2 предлога одлуке за Градско веће и усвојен 1 закључак.
Стручна комисија за избор пројеката у култури је образована у складу Законом о
култури (,,Сл. гласник РС“ број 72/2009, 13/2016 и 30/2016 – испр.) и Уредбом о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица
локалне самоуправе (,,Сл. гласник РС“ број 105/2016 и 112/2017), у циљу вршења
стручне оцене пројеката пристиглих на јавни конкурс за избор пројеката у култури и
доношења одлуке о избору пројекта и износу финансијских средстава. У 2018. години
одржане су 3 седнице Комисије на којима је размотрено 5 тачака дневног реда, донето 1
решење, донета 1 одлука и усвојен 1 закључак.
Комисија за доделу средстава у области јавног информисања је образована у
складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), са задатком оцене
пројеката поднетих по Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање
пројеката који имају за циљ остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, дефинисаног Законом о јавном информисању и медијима („Службени
гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 - аутентично тумачење). У 2018. години Комисија
је спровела и донела предлог решења по расписаном Јавном позиву и истовремено
размотрила извештаје о наменском трошењу средстава која су корисницима одобрена
по реализованом јавном позиву у 2017. години.
Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области
спорта је образована у складу Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл.лист града
Чачка“ бр. 23/2016), у циљу спровођења поступка стручног прегледа и оцене поднетих
предлога годишњих и посебних програма и давања предлога Градском већу за
одобравање средстава спортским организацијама за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта за чије остваривање се обезбеђују средства из буџета града
Чачка, као и утврђивања да ли су добијена средства наменски искоришћена. У 2018.
години одржано је 22 седнице Комисије на којима су размотрене 54 тачке дневног реда,
утврђено 29 предлога решења за Градско веће, донето 1 решење и усвојено 5
закључака.
Комисијa за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава
удружењима је образована у складу са Правилником о критеријумима и поступку
доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист
града Чачка“ број 5/2018), у циљу спровођења поступка доделе средстава удружењима
за реализовање програма од јавног интереса, као и утврђивања да ли су добијена
средства наменски искоришћена. У 2018. години одржано је 6 седница Комисије на
којима је размотрено 17 тачака дневног реда, утврђена 3 предлога одлуке за Градско
веће, донето 1 решење, као и 12 закључака.
Радни тим за израду и праћење Програма развоја спорта у граду Чачку за
период 2016-2018. године је образован са циљем израде нацрта Програма развоја
спорта у складу Законом о спорту („Сл. гласник РС“ 10/16) и Стратегијом развоја
спорта у Републици Србији за период од 2014. до 2018. године („Службени гласник РС”
бр. 1/2015). У 2018. години овај Радни тим који има задатак да прати реализацију
Програма у складу са Акционим планом који је Скупштина града Чачка донела на
седници одржаној 29. фебруара 2016. Године, није одржао ниједну седницу, али су
ресорном Министарству достављени попуњени упитници у вези праћења реализације
Програма развоја спорта.
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С обзиром на широк опсег послова који се обављају у оквиру Канцеларије,
новим Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији повећан је број
извршилаца за обављање послова Канцеларије, али је услед законских ограничења у
запошљавању, онемогућено повећање броја запослених, тако да Канцеларија ради са
мањим бројем запослених у односу на систематизован број извршилаца, а што посебно
утиче на функционисање Канцеларије у околностима када запослени учествују у
обављању задатака из надлежности других организационих једница у оквиру Управе,
као и у околностима када су запослени ангажовани као део радног тима на нивоу
локалне самоуправе. Наиме, запослени из Канцеларије су у претходној години
учествовали у техничкој припреми материјала за седнице Градског већа, техничкој
припреми аката Градског већа и Градоначелника а по потреби и друге послове у
надлежности Канцеларије за послове Градоначелника и Канцеларије за послове
Градског већа.
4. Канцеларија за протокол и информисање
У извештајном периоду Канцеларија за протокол и информисање је обављала
послове протокола у вези организовања свечаности и манифестација, организовања,
дочека и боравка домаћих и страних гостију, послове везане за службену преписку
(електронску) функционера Града, по потреби и у складу са могућностима и послове
превођења, као и припреме за службена путовања представника Града у иностранство,
послове везане за односе с јавношћу кроз достављање обавештења, најава догађаја и
саопштења и позива за конференције за новинаре. Канцеларија је обављала послове на
организацији свечаности поводом празника града Чачка - градске славе Спасовдана и
Дана Града. У оквиру послова организације пријема и боравка страних и домаћих
функционера и делегација организован је пријем и боравак за: амбасадора Републике
Финске, амбасадора Краљевине Белгије, Њ.К.В. принцезе Катарине, представнике
страних инвеститора Форверк и Виланд, представнике чешког града Валашске
Мезиричи и гувернера региона Злин, председнице Владе и министарке грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре, председнице Народне скупштине Републике Србије,
министра пољопривреде, шумарства и водопривреде, државног секретара у
Министарству заштите животне средине, државног секретара у Министарству
привреде, државног секретара у Министарству културе и информисања, помоћника
министра за културу и информисање, министра без портфеља задуженог за иновације и
технолошки развој, министра просвете, директора Фонда за иновациону делатност,
генералног директора ЈВП „Србија воде“, директора Научно технилошког парка
Београд. учеснике међународне конференције DQM, учеснике Балканијаде,
представникe Спортског савеза Србије и др. Канцеларија је обављала послове
организације: пливања за часни крст, потписивања Споразума о оснивању Социјалноекономског савета, презентације збирњавања амбалаже од средстава за заштиту биља,
конференције на тему: Кружна економија- Институт за кружну економију из Марибора,
Дана сећања на настрадале у НАТО бомбардовању, свечаног отварања теретане и
дечијег игралишта на Љубић кеју, 89. годишњице смрти Војводе Степе Степановића,
откривање споменика војницима из Горње Трепче који су погинули у Балканском и
Првом светском рату, свечаног обележавања 10 година постојања програма ,,Заједница
Заједно“ Компаније НИС, 203. годишњице Боја на Љубићу и погибија Танаска Рајића,
информативне кампање хуманитарне организације „ХЕЛП, презентације програма
ЕУПРО,
уручивања књига носиоцима Вукове дипломе, доделе субвенција
пољопривредницима, пријема успешних чачанских спортиста, уручивања одлука о
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додели субвенција за самозапошљавање
и свечаности утврђених програмом
обележавања Дана града и др.
У наведеном периоду, локалним медијима достављено је 41 обавештење, 38
најава догађаја/посета, 9 саопштења, 7 честитки и организовано 22 конференције за
новинаре. Такође је, на сајту Града, објављено 36 текстова који се односе на значајније
протоколарне и остале активности Града. Канцеларија је учествовала у припреми
јавних и медијских наступа Градоначелника и његових сарадника.
Канцеларија је локалним медијима прослеђивала различите информације
министарстава и других републичких институција, на њихов захтев, као и дописе
других градских управа.
У извештајном периоду Канцеларија је обављала послове евиденције о
састанцима које заказују и на које су позвани Градоначелник и заменик
Градоначелника, послове у вези са налозима Градоначелника и заменика
Градоначелника и обавештавала их о извршењу истих, пружала обавештење странкама
који се обраћају Градоначелнику и заменику Градоначелника и друге послове у вези
рада Градоначелника и заменика Градоначелника.
5.Стручна служба Скупштине града
Стручна служба Скупштине града као самостална организациона јединица у
оквиру Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
обавља стручне, оперативне, организационе и административно техничке послове за
потребе Скупштине града, њених радних тела, председника и заменика председника
Скупштине града, послове који се односе на избор, именовања, постављења и
разрешења лица која бирa, именује или поставља Скупштина, послове који се односе
на сазивање, припрему и одржавање седница Скупштине и радних тела која она бира.
Служба обавља све послове везане за обраду аката усвојених на седницама, израду
појединачних аката о избору, именовању, постављењу и разрешењу лица, израду
појединачних аката о примањима и накнадама одборника, других аката који нису у
делокругу рада осталих служби и управа, уређивање „Службеног листа града Чачка“,
стручне, саветодавне и административне послове за потребе председника и заменика
председника Скупштине, информисање одборника и грађана о раду Скупштине града,
припрему конференција за медије, припрему информативних и документационих
материјала за јавно наступање председника и заменика председника Скупштине града
и одборника и друге послове у вези рада Скупштине и радних тела Скупштине.
У извештајном периоду Служба је припремила позиве и материјале за
одборнике, Градоначелника, Заменика градоначелника, чланове Градског већа,
помоћнике градоначелника, начелнике градских управа, известиоце по питањима из
дневног реда седница, директоре јавних предузећа, народне посланике, представнике
средстава јавног информисања.
У 2018. години је одржано 8 седница Скупштине града. Скупштина је заседала
26 дана и разматрала 192 тачкe дневног реда. На седницама Скупштине је вођена
евиденција о присуству одборника, Служба је пратила рад на седницама, водила
записнике и израђивала коначан текст записника.
По одржаним седницама Скупштине у Служби су правно технички обрађени
донети акти Скупштине и уз обавештења, упућени предлагачима, надлежним радним
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телима, органима, службама, предузећима, изабраним именованим и разрешеним
лицима на која се односе, ради примене и поступања. Служба је обрадила и доставила
надлежним органима, службама, изабраним и именованим лицима:

-

4 Акциона плана
192 одлуке,
116 решења,
7 програма и измена програма,
30 закључака,
5 планова детаљне регулације,
1 измена плана генералне регулације
1 кадровски план
1 оперативни план
1 план рада
4 конкурса

На седницама је разматрано 28 извештаја по којима су доношени одговарајући
закључци који су након израде упућивани надлежним органима и службама и
амандмани које су овлашћени подносиоци упућивали на поједине предлоге општих
аката.
Одборници су у овом периоду поставили 63 одборничка питања, која су
упућена надлежним органима, службама, предузећима и установама ради припремања
одговора. Прибављени одговори на одборничка питања су достављени одборницима.
Пре одржавања седница Скупштине сва питања из предложеног дневног реда и
амандмане поднете на предлоге општих акта које доноси Скупштина, разматрала су
надлежна радна тела, за чије седнице је Служба припремала позиве и материјале,
пратила рад и израђивала записнике, а по одржаним седницама обрађивала предлоге,
сачињавала и Скупштини достављала извештаје са мишљењима радних тела о
појединим питањима из дневног реда седнице Скупштине и поднетим амандманима.
Служба је правно технички уређивала и посебне закључке које су радна тела доносила
по питањима разматраним из њихове надлежности, и упућивала их ради примене и
поступања органима и службама на које се односе. У извештајном периоду Служба је
припремала материјале за седнице и обрадила акта по одржаним седницама са:
-

9 седница Савета за статут, друге прописе и организацију на којима је
разматрано 54 тачке дневног реда поводом којих је донето 55 закључака. Савет
је разматрао 129 амандмана по којим је Скупштини упућено изјашњење, као и
изјашњење о 3 предлога за допуну дневног реда седнице Скупштине.

-

14 седница Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања на којима је
разматрано 60 тачака дневног реда поводом којих је донето 5 решења и 88
закључака ;

-

8 седница Савета за буџет и финансије на којима је разматрано 56 тачака
дневног реда поводом којих је донет 81 закључaк. Савет је разматрао 14
амандмана по којим је Скупштини упућено изјашњење;
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-

2 седнице Комисије за обележавање празника и доделу признања Скупштине
града Чачка на којима је разматрано 3 тачкe дневног реда поводом којих је
донето 5 закључака, упућен 1 јавни позив, утврђен је 1 протокол и 1 предлог
одлуке;

-

2 седнице Савета за локални економски развој на којима је разматрано 2 тачке
дневног реда поводом којих је донето 4 закључка;

-

9 седница Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне
средине на којима је разматрано 48 тачака дневног реда поводом којих је донето
65 закључака. Савет је разматрао 18 амандмана по којим је Скупштини упућено
изјашњење;

-

3 седнице Комисије за одређивање назива улица на којима је разматранo 7
тачaка дневног реда поводом којих је донето 10 закључака;

-

7 седница Савета за социјалну заштиту и остале друштвене делатности на
којима је разматрано 27 тачака дневног реда поводом којих је донето 34
закључка. Савет је разматраo 3 амандмана по којим је Скупштини упућено
изјашњење;

-

7 седница Корисничког савета јавних служби на којима је разматрано 41 тачка
дневног реда поводом којих је донето 55 закључака;

-

8 седница Савета за пољопривреду на којој је разматрано 8 тачака дневног реда
поводом којих је донето 13 закључака. Савет је разматраo 3 амандмана по
којим је Скупштини упућено изјашњење;

-

7 седница Савета за јавни ред и мир на којој је разматрано 14 тачака дневног
реда поводом којих је донето 17 закључка;

-

2 седницe Савета за здравље на којима је разматранo 4 тачке дневног реда
поводом којих је донето 6 закључака;

-

4 седнице Комисије за притужбе и предлоге на којима је разматранo 14 тачака
дневног реда поводом којих је донето 18 закључака;

-

9 седница Комисије за избор директора јавних предузећа на којима је
разматрано 29 тачака дневног реда поводом којих је донето 13 закључка и
утврђено 6 ранг листи ;

-

3 седнице Савета за популациону политику на којима је разматранo 6 тачака
дневног реда поводом којих је донето 9 закључака и Пословник о раду Савета

Поред ових послова у Служби је припремљен текст јавног конкурса за
поверавање телевизијског преноса седница Скупштине, уговор који са изабраном
телевизијском кућом потписује председник Скупштине, као и уговор о телевизијском
преносу деветнаесте седнице Скупштине која је одржана пре расписивања јавног
конкурса.
Служба је такође у припреми седница израдила подсетнике за рад
председавајућег на свим седницама Скупштине. По одржаним седницама Скупштине и
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paAHI4x TeJIa, Kao I{ [pI4IIpeMHI4M cacTaHUI4Ma oA6opHr4.rK[x tpyla, eBrrAeHUr.rja o [p[cycTBy
AocraBJbaHa je nagrexHoj yupaBu pa1lz' r,rcrrJrare HaKHaAe 3a paA o46opnuxa r4 rrJraHoBa
paAHr4x Tena.

flpuuperrarreno je 3a rrrraMrrawe 27 6pojena Cryx6euor Jrr{cra rpap.a r{aqra. Y
npl4[peMr.r 3a rrrraMrrarre CnyN6enor lryrcra, Cnyx6a je upanno rexHraqKr4 ypetlunar,a,
cpaBILI{BiIna, Bprrrr4Jra ropexquje rercra rr cBe Apyre [pmrpeMHe paAme Ao caMor rrrraMlarba
Jrr{cra. flo usnprueHoM rrrraMrrarry nucr je AocraBJbaH Kopr{cHrruraMa.

CnyN6a je rarofe, oA6opnuuuMa u o46opnuurr.rM rpyrraMa, Kaila cy ce 3a ro
o6paha;ru, [pyxana crpysHy lr a[Mvrlkrcrparr4BHo rexHr,rrrKy noruoh y [plrrrpeMaMa 3a
ceAHLIqe ra o6asJrana Apyre [ocJroBe sa no:rpe6e o46opnuxa u o46opnrarrKrrx rpyfia.
3anocnenr,r y KaHrlenaprajra upe4ce4Hr4ra CxyrurzHe cy 3a norpe6e [peAceAHrlKa r.r
3aMeHI,IKa rIpeAceAHI4Ka Cxynmrune rpaAa o6armanu crpf{He, oileparr4Bue r4
opraHI43aIIrIoHo rexHr,rqKe rrocJroBe, np[npeManr{ ron(fepenquje sa uegraje, nocJroBe
ran$opnaracarra o46opnuxa v rpafana o papy Cryrurzne tpa4.a, ilpr{npeMirn}r
un$opuarranne v AoKyMeHTarIr4oHe rvrarepujane :a januo Hacrynarbe npeAce4Hr.rKa tr
3aMeHrrKa [peAceAHr.rxa Cxlmruu.rHe rpaAa y Be3r,r paAa Cxy,nrrrrr4He.

3a o6asJ6al6e rlocJroBa r{3 AenoKpyra Cnyx6e cr{creMarrrsonauo je 8 pa4urax Mecra
ca 10 I43Bplr[naua. 36o1 3aKoHoKrrx orpaHr{qema Hlrcy rrolyrbeHa cBa paAHa nrecra, na je
rIocJIoBe y onoj Cnyx6z, [opeA ceKperapa Cxynurrraue, o6asJbano 7 wsrptuullarla rr ro
qerl,Ipu 3arlocneHa ca BLIcoKoM crp) rHoM clpeMoM, je4au ca cpeArboM crpf{HoM crrpeMoM r4
ABa AaKrrrnorpa$a. 36or sHaqajnor uoseharba o6raua rrocJra, 6poja oApxaHr4x ceAHrar{a,
rrl,IxoBor BI,IlreAHeBHor, qecro rIenoAHeBHor 3aceAarba, 6uto je neouxo4no MaKcr,rMaJrHo
aHtaxoBalbe cBI4x 3arrocJreHr4x, rrecro rr BaH peAoBHor paAHor BpeMeHa, Karo 6ra cera
rrocJroBr4 MorJrr4 6uruma BpeMe r43BpmeHrl.

Ocnpr

Ha

yryrraH pag Yupane

Honrau 3aKoHcKI{M pelrrelbl4Ma Lr oAnyKaMa opraHa fpa4a rporrr4peue cy
je y onoj rpaacxoj yflpaBr,r 3HarHo nosehaH o6rau [ocJroBa.
llpanrarnzKoM o yHyrpaumeur ypefemy r4 crrcreMarusanujn paAHr{x Mecra yrnplen je 6poj
HaAJIexHocrIa opraHa, s6or v'era

Ir lr3Bprrrranarla npeMa crnapnoj uorpe6u sa o6anr,arbe rrocJroBa oBe yrrpaBe,
orpaHl{qema 3arrorrrJbaBarba y jannorra ceKTopy Hrrcy floflyrbeHa cBa
cl4creMarl{3oBaHa puna Mecra na cy cBr4 3afrocJreHr,r 6unz naarcraMa;rHo aHtaxoBaHlr,
pa4ehra no uorpe6n vI BaH paAHor BpeMeHa r4 Ha rrocnoBr.rMa Apyror paAHor Mecra, raro 6u
ce rrocJroBr4 olucaHr.r y Irlsneurraj y 6naronpeMeHo r,r3Bprrrr4Jrpr.
paAHI4x Mecra

aJrv g6or

HATIEJIHIIK-a
crpyrrHe rrocJroBe Crcynurrnneo
HrrKa u fpagcxor neha
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