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Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градска управа за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

Број: 020-24/21-IV-8   

24. фебруар 2021. године  

Ч А Ч А К 

   

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ   

СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

 Градска управа за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа 

града Чачка која је образована Одлуком о градским управама („Сл. лист града Чачка“ 

бр. 8/2008, 21/2009, 11/2015, 19/2016, 26/2016 и 22/2017) наставила је са обављањем 

послова у складу са Одлуком о градским управама („Сл. лист града Чачка“ број 

20/2019) којом је у члану 30. утврђено да ова управа обавља послове који се односе на: 

стручне,  нормативно правне, управно правне, студијско-аналитичке, оперативне, 

организационе и административно-техничке послове за потребе Градоначелника, 

Градског већа и помоћника 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, послове спровођења поступка 

финансијске подршке који нису у надлежности других управа, припрему конференција 

за медије и припрему информативних и документационих материјала за јавно 

наступање Градоначелника, заменика Градоначелника и чланова Градског већа, 

послове конверзацијског превођења и превођења докумената за потребе 

Градоначелника и других функционера Града, послове извештавања јавности о раду и 

активностима градоначелника и других функционера Града и друге послове у вези рада 

Градоначелника, заменика Градоначелника, Градског већа и помоћника 

Градоначелника. 

У оквиру ове управе, као посебна  организациона јединица образована је 

Стручна служба Скупштине града. Секретар Скупштине се стара о обављању послова у 

вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи 

административним пословима везаним за њихов рад. 

 Kao 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. 
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  У овој управи систематизовано је 20 радних места, са 24 извршиоца,  а у 

извештајном периоду  послове је обављало 16 извршилаца. 

 На основу Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 

у 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. Канцеларији за послове Градоначелника 

2. Канцеларији за послове Градског већа 

3. Канцеларији за стручна радна тела извршних органа 

4. Канцеларији за протокол и односе с јавношћу 

5. Стручној служби Скупштине града 

6. Кабинету 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  400 аката, од тога: 

 

- предлога за Градско веће 5 (предлог за постављење градског правобраниоца и 

заменика градског правобраниоца, предлог о образовању Комисије за доделу средстава 

црквама и верским заједницама, предлог за именовање Градског штаба за ванредне 

ситуације на територији града Чачка и др.); 

- Правила 1;  

- Одлука (200): одлуке о додели субвенције за самозапошљавање и о стављању ван 

снаге одлука о додели субвенције за самозапошљавање, одлуке о додели субвенције 

послодавцу за запошљавање на новоотвореним радним местима  и о стављању ван 

снаге одлуке о додели субвенције послодавцу за запошљавање на новоотвореним 

радним местима, одлуке о спровођењу програма стручне праксе и  о стављању ван 

снаге одлука о спровођењу програма стручне праксе, одлуке о одобравању средстава за 

спровођење јавног рада на територији града Чачка, одлуке о додели финансијске 

помоћи за вантелесну оплодњу, одлука о додели подстицајних средстава у 

пољопривреди пољопривредним произвођачима, одлука о набавци противградних 

ракетa, одлука о додели  награде противградним стрелцима, одлука о проглашењу 

ванредне ситуације на  територији града Чачка, одлука о укидању ванредне ситуације 

на  територији града Чачка, одлука о лицу задуженом за непосредну примену мера 

личне заштите, спровођење и контролу спровођења превентивних мера и активности на 

спречавању појаве и ширења епидемије заразне болести Covid-19 у пословном 

простору града Чачка и др.); 

- Решења о разрешењу, именовању и образовању радних тела  24; 
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- Решења о вршењу надзора, именовању и одређивању представника града Чачка 3; 

- Решења о давању сагласности на правилнике о организацији и систематизацији 

радних места јавних служби и измене и допуне правилника 14; 

- Осталих решења 141 (решења о постављењу помоћника градоначелника града 

Чачка, решења о преносу средстава из буџета града Чачка, решење о додели стипендија 

и једнократних награда за школску 2020/2021. годину,  решења о упућивању на 

службени пут у земљи и иностранству); 

- Закључка 2;  

- Овлашћења 1; 

- Препоруке 2; 

- Јавних позива и конкурса 4  (Јавни конкурс за организовање спровођења јавних 

радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години,  Јавни позив 

послодавцима за доделу субвенције за запошљавање на новоотвореним радним местима 

у 2020. години, Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 

2020. години, Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години); 

- Потврде 4; 

- Иницијатива 1. 

 

Канцеларија је израдила акте које је донео Градоначелник у извршавању Статута 

града Чачка, Одлуке о грaдским управама, Одлуке о градском правобранилаштву, 

Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, Одлуке о условима и начину коришћења 

подстицајних средстава у пољопривреди у 2020. години, Одлуке о награђивању 

противградних стрелаца на територији града Чачка, Одлуке о финансијској подршци 

ученицима и студентима, Одлуке о грађевинском земљишту, Одлуке о обављању 

комуналне делатности управљања  комуналним отпадом, Одлуке о манифестацијама у 

области културе од значаја за град Чачак, Одлуке о оснивању Локалног савета за 

запошљавање, Одлуке о образовању  Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка,   Одлуке о накнади за вршење одборничке и друге дужности у 

органима и јавним службама града, Акционог плана запошљавања града Чачка за 2020. 

годину, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским 

заједницама и др. 

На основу Правилника о критеријумима за остваривање права на финансијску 

помоћ за вантелесну оплодњу у 2020. години  којим су утврђена шира права у односу 

на права из обавезног здравственог осигурања која се огледају у избору здравствене 

установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње (у земљи или иностранству), 

броју поступака биомедицински потпомогнутог оплођења,  годинама старости женског 

партнера, финансијској помоћи за друго дете без обзира на то да ли је прво дете из 

постојеће заједнице добијено у поступку биомедицински потпомогнутог оплођења или 

природним путем,  а у циљу да се што већи број парова укључи у поступак вантелесне 

оплодње, Канцеларија је израдила  26  одлука о  додели финансијске помоћи за 

вантелесну оплодњу, које је донео Градоначелник и 26 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 пројеката из области 

заштите животне средине).  

У извештајном периоду Канцеларија је  обављала послове који се односе нa 

припрему позива и материјала за седнице Градског штаба за ванредне ситуације града 

Чачка, Одбора за стратешка питања града Чачка и Локалног савета за запошљавање и 

то за: 
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-12 седница Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка на 

којима је разматрано  26 тачака дневног реда, у оквиру којих је донето 19 закључака, 5 

наредби, 2 препоруке, утврђено 3 предлога одлука, утврђен текст: Годишњег извештаја 

о раду Градског штаба за ванредне ситуације за 2019. годину, Извештаја о раду  

Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка непосредно пре и за 

време ванредног стања у Републици Србији по захтеву Одељења за ванредне ситуације 

у Чачку  и текст Годишњег плана рада Градског штаба за ванредне ситуације на 

територији града Чачка за 2020. годину. Од проглашења ванредног стања на територији 

Републике Србије до укидања ванредне ситуације на територији града Чачка  Градски 

штаб за ванредне ситуације  је одржао 11 седница које су сазиване ради разматрања 

епидемиолошке ситуације на територији града Чачка  у вези заразне болести Covid – 19 

и доношења потребних одлука.  

-2  седнице Одбора за стратешка питања града Чачка на којима су разматране 4 

тачке дневног реда и донето 5 закључака, а које су сазиване ради разматрања: 

Информације о изградњи прве фазе Канала за наводњавање од бране Парменац до 

Љубић кеја, Информације  у вези пројекта отварања индустријске зоне у Коњевићима, 

Информације о активностима  Одбора за стратешка питања у периоду од 1. јануара 

2017. године до 1. јуна 2020. године и др.    

-7 седница Локалног савета за запошљавање на којима је разматранo 13  тачака 

дневног реда, у оквиру којих је утврђено 14 мишљења,  а које су сазиване ради давања 

мишљења: на Акциони план запошљавања града Чачка за 2020. годину, Нацрт јавног 

позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години, Нацрт 

јавног позива послодавцима за доделу субвенције за запошаљавање на новоотвореним 

радним местима у 2020 години, Нацрт јавног позива за реализацију програма стручна 

пракса у 2020. години, Нацрт јавног конкурса за организовање и спровођење јавних 

радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години, о одобравању средстава 

за спровођење јавних радова на територији града Чачка у 2020. години, о додели 

субвенције за самозапошљавање, о додели субвенције  послодавцима за запошљавање 

на новоотвореним радним местима, о одобравању спровођења програма стручне 

праксе, разматрања  захтева послодаваца за продужење рока за закључење уговора  и 

др.   

 

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 које 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 115 

- Предлога планова генералне,  детаљне регулације и других планова 10 
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- Предлога Програма и измена Програма 6 

- Предлога Закључака 25 

- Предлога Решења 19 

- Мишљења 1 

- Аманадмана на предлоге аката упућених Скупштини 2 

 

У оквиру донетих аката Градског већа, Канцеларија је правно-технички 

уредила и израдила 275  аката и то: 

 

- Одлука 11 

- Решења 202 

- Закључака 40 

- Извештаја 1 

- Правилника 8 

- Програма и Планова 6 

- Огласа и јавних конкурса 7 

 

У извештајном периоду Канцеларија је водила и израдила 23 записника о току 

рада на седницама Градског већа, на којима је разматрано 390 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, Пословника Градског већа града Чачка, Одлуке о 

грађевинском земљишту, Одлуке о прибављању, управљању и располагању стварима у 

јавној својини града Чачка, Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, 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 буџетску инспекцију града Чачка, Одлуке о 

условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2020. годину, 

Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом, Одлуке о одобравању и 

финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у 

Чачку, Одлуке о организовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији 

града Чачка, Одлуке о Градском правобранилаштву, Одлуке 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, Програма 

локалног економског развоја за период 2020-2022. 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 (локацијски услови, издавање одобрења за постављање привремених 

објеката и др.),  решења и закључке које је у првом степену донео Центар за социјални 

рад, решења која је у првом степену донела Градска управа за опште и заједничке 
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послове (регистар стамбених заједница), решења која је у првом степену донела 

Предшколска установа (регресирање трошкова боравка), решења која је у првом 

степену донео Градоначелник (финансијска подршка ученицима и студентима), а у 

примени Закона о комуналним делатностима, Закона о планирању и изградњи, Закона о 

становању и одржавању зграда, Одлуке о привременим објектима, Одлуке о одржавању 

чистоће и комуналном реду, Одлуке о условима за држање и заштиту домаћих 

животиња на територији града Чачка, Одлуке о правима и услугама у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка, Правилника о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, Правилника о регресирању 

трошкова боравка детета у Предшколској установи чији је оснивач град Чачак. Од  

укупно израђених 19 решења и закључка по жалбама, 17 решења су о одбијању жалбе, 

2 решења о поништавању првостепених решења и закључака. 

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 информацијама од јавног значаја. 

Тражиоци информације (грађани, медији, невладине организације, удружења грађана, 

политичке странке и др.)  поднели су укупно 13 захтева који су се односили на 

информације настале у раду Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа и органа Града (Скупштине града Чачка, 

Градоначелника и Градског већа), а односили су се на копије уговора, копије одлука, 

податке о додели средстава након окончаног јавног конкурса који расписује Градско 

веће. 

У складу са Законом и Упутством за израду и објављивање Информатора о раду 

државног органа, ажурирани су: Информатор о раду Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа и Информатор о раду Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа, који су објављени на сајту Града. 

У овој Канцеларији обављани су послови на извршавању Закона о борби против 

корупције. У извршавању овог закона, Агенцији за борбу против корупције, 

достављани су подаци о ступању на функцију и престанку функције функционера у 

органима Града. Од ступања на снагу Закона о спречавању корупције, 1. септембра 

2020. године, Агенција за спречавање корупције, обавештава се о ступању/престанку 

функције свих јавних функционера које су изабрали, поставили или именовали органи 

града Чачка. 

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 послове 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, субјекти у култури, 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.  
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У извештајном периоду у Канцеларији су обављани послови за потребе стручних 

радних тела извршних органа, и то: Савет за безбедност саобраћаја, Комисија за доделу 

средстава црквама и верским заједницама, Комисија за доделу средстава у области 

јавног информисања, Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних 

програма у области спорта, Комисијa за спровођење поступка јавног конкурса за 

доделу средстава удружењима и Стручна комисија за избор пројеката у култури.  

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, 87/2018, 23/2019 и 128/2020- др. закон), 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 2020. години одржане су 2 седнице Савета на којима је 

размотрено 5 тачака дневног реда, утврђен је 1 предлог за Градско веће, усвојено 4 

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. Уз ангажовање запослених спроведена је акција поделе 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, 

као и утврђивања да ли су добијена средства наменски искоришћена. У 2020. години 

одржане су 3 седнице Комисије на којима је размотрено 9 тачака дневног реда, 

утврђена 4 предлога одлуке за Градско веће и усвојена 4 закључка.  

Стручна комисија за избор пројеката у култури је образована у складу са 

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 

2020. години одржане су 4 седнице Комисије на којима је размотрено 7 тачака дневног 

реда, донете 3 одлуке 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 2020. години,  

Комисија је спровела поступак оцене пројеката и утврдила предлог решења по 

расписаном Јавном позиву и истовремено размотрила извештаје о наменском трошењу 

средстава која су корисницима одобрена по реализованом јавном позиву у 2019. 

години. 

Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области 

спорта је образована у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града 
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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 2020. 

години одржано је 13 седница Комисије на којима је размотрена 31 тачка дневног реда, 

утврђено 13 предлога решења за Градско веће и усвојено 12 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 2020. години одржано је 8 седница Комисије на 

којима је размотрено 17 тачака дневног реда, утврђена 2 предлога одлуке за Градско 

веће и донето 15 закључака. 

Запослени из Канцеларије су у претходној години учествовали у техничкој 

припреми материјала за седнице Градског већа, техничкој припреми аката Градског 

већа и Градоначелника, обављању послова пословног секретара Градоначелника и 

заменика Градоначелника 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 разних 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:  Њ.Е. господина Ентонија Годфрија, амбасадора 

САД, Њ.Е. господина Раула Бартоломеа Молине, амбасадора Краљевине Шпаније и 

господина Хосе Лопеса, економског саветника у Амбасади, представника Компаније 

ФОРВЕРК, Зорана Ђорђевића, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања, др Славицу Ђукић Дејановић, министарку без портфеља, задужену за 

демографију и популациону политику, Горана Тривана, министра заштите животне 

средине, затим министра просвете, науке и технолошког развоја, министра омладине и 

спорта, министра рударства и енергетике, генералног директора ЈП „Србијагас“, 

потпредседницу Владе, проф. др Зорану Михајловић, ради састанка са извођачима 

радова на изградњи деонице аутопута „Милош Велики“ од Прељине до Пожеге, 

потпредседницу нове Владе и министарку културе, гђу Мају Гојковић, по пројекту 

„Зелена Србија“, председницу нове Владе, Ану Брнабић, Татјану Матић, министарку 

трговине, туризма и телекомуникација, Ирену Вујовић, министарку заштите животне 

средине, ради посете Овчарско –кабларској клисури. Канцеларија је обављала послове 

организације: сечења Бадњака, пливања за часни крст, комеморативне свечаности 

поводом обележавања 91. годишњице смрти војводе Степе Степановића, обележавања 

Дана победе над фашизмом - 75. годишњица од завршетка Другог светског рата, 
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обележавања 205. годишњице Боја на Љубићу, обележавања 10. годишњице постојања  

и рада Комуналне милиције града Чачка, свечане седнице Градског штаба за ванредне 

ситуације поводом обележавања Светског дана цивилне заштите, примопредаје 

донације Компаније НИС из програма ЗАЈЕДНИЦИ ЗАЈЕДНО, Дому здравља, 

потписивања Споразума о сарадњи - СДЦ  пројекат „Знањем до посла“, пријема 

спортиста - освајача златних медаља на великом међународном финалу СИМ, 

потписивања купопродајног уговора са  Халк банком и др.  

У наведеном периоду, локалним медијима достављено је 42 обавештења, 21 

најава догађаја/посета,  61 саопштење, 8 честитки и организовано 11 конференција за 

новинаре. 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 заказује 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 обавештења 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 2020. години је одржано 7 седница Скупштине града, од којих  2  у 

претходном скупштинском сазиву,  а после локалних избора одржаних 21. јуна  2020. 

године и конституисања новог скупштинског сазива, 5 седница.  Скупштина је заседала 

11 дана и  разматрала 170 тачака дневног реда. На седницама Скупштине је вођена  
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евиденција о присуству одборника, Служба је пратила рад на седницама, водила 

записнике и израђивала коначан текст извода из записника.  

По одржаним седницама Скупштине у Служби су правно технички обрађени 

донети акти Скупштине и уз обавештења, упућени предлагачима, надлежним радним 

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: 

 

-     3 Акциона плана, 

            -     120 одлука, 

            -     117 решења, 

            -     6 програма и измена програма, 

                  -     37 закључака, 

                  -     2 плана детаљне регулације, 

       -     2 плана генералне регулације, 

                  -     1 кадровски план, 

       -     1 стратегију, 

       -     4 плана (Оперативни план одбране од поплава за воде II и нижег реда на 

територији града Чачка, План инфраструктурног развоја за период од 2020. до 2022. 

године, Годишњи план Штаба за ванредне ситуације и Годишњи план Комуналне 

милиције за 2020. годину),  

       -     2 конкурса. 

         

На седницама је разматрано  37 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  21 одборничко питање, 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: 

 

- 5 седница Савета за статут,  друге прописе и организацију на којима су   

      разматране 22 тачке дневног реда, поводом којих је донет 31 закључaк.  

     Савет је  разматрао 12 амандмана на предлоге општих аката по којим је  

     Скупштини упућено изјашњење;  

 

- 8 седница Комисије за кадрове и мандатно имунитетска питања на којима су 

разматране 43 тачке дневног реда, поводом којих је донето 11 решења,   7 

закључака, утврђено 2 предлога одлуке и 59 предлога решења;   
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- 6 седница Савета за буџет и финансије на којима су разматране  64 тачке 

дневног реда, поводом којих је донето  89 закључка и  Скупштини упућено 2  

изјашњења по  поднетим амандманима на предлоге општих аката; 

 

-  2 седнице Комисије за обележавање празника и доделу признања Скупштине 

града Чачка  на  којима су разматране 4 тачке дневног реда, поводом којих је 

донето  2 закључка, упућен 1 јавни позив, утврђен је 1  протокол и 1 предлог 

одлуке; 

 

- 2 седнице Савета за локални економски развој на којима су разматране 3 тачке  

дневног реда, поводом којих је донето 4 закључка;  

 

- 5 седница  Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне  

      средине на којима је разматрана 51 тачка дневног реда, поводом којих је  

донето 57 закључака;   

 

- 2 седнице Комисије  за одређивање назива улица на којима су разматране 3 

тачке дневног реда, поводом којих је донето 4 закључка  и утврђен  1 предлог 

одлуке; 

 

- 4  седнице  Савета за  социјалну заштиту и остале друштвене делатности на 

којима је разматрано 28 тачака дневног реда, поводом којих је донето 32 

закључка;   

 

- 4 седнице Корисничког савета јавних служби на којима је разматрано 29 тачака  

дневног реда поводом, којих је донето  33 закључка;  

 

- 3 седнице Савета за пољопривреду на којима је разматрано 5 тачака  дневног 

реда, поводом којих је донето 11 закључака;   

 

- 2   седницe Савета за здравље на којима је разматранo 5 тачака дневног реда, 

поводом којих је донето 7 закључака;  

 

-  3 седнице Савета за популациону политику на којима је разматранo 6 тачака, 

дневног реда поводом којих је донето 7 закључака;  

 

- 1 седница  Савета за младе на којој  су разматране 2 тачке дневног реда, поводом 

којих је  донето  2 закључка;  

 

- 1 седница  Савета за јавни ред и мир на којој  је разматрана 1 тачка дневног реда, 

поводом које  је донето 2 закључка;  

  

- 2 седнице  Комисије за равноправност полова и подршку  породици  на којима 

су разматране 2 тачке дневног реда, поводом којих је донет 1 закључак;   

 

- 2 седнице Комисије за спровођење  конкурса за избор директора јавних 

предузећа на којима је разматрано 11 тачака дневног реда, поводом којих је 

донето 4 закључка и утврђене 2 ранг листе кандидата. 

  



Ilope4 oBr.rx ilocJroBa y C:ryN6z je upunpeMJbeH TeKcr januor KoHxypca 3a

rroBepaBarbe reJreBrr3rajcxor [peHoca celur4rla Crynunrane, yroBop xoju ca ra:a6pauou
renenu:ujcxou xyhou noruilcyje npeAceAHurc Cxyuunrane, o reJleBl43Iajcxorr,r [peHocy
ce.{Hr4rla Crynmruue. CnyN6a je raxofe y rpulpeMr{ ceAHr4IIa v3pa4vna rIoIcerHVKe 3a

paA rpeAceAaBajyher Ha cBr4M ceAHrrrlaMa Cxyuurune. IIo oApxaHpIM ceAuuuaMa

Cxynurruue kr paAHr{x rena, Kao v [pulpeMHr4M cacraHurrMa og6opuu.rxnx rpyna,
enu4euquja o rprcycrBy AocraBJbana je Ha4rexHoj yrpaBu parl{ I4crlnare HaKHaAe 3a paA

o46opnrzxa Ir qJrauoBa paAHIrx rena.
llpNuperr,r:seH je sa rrraMrrarbe 31 6poj C:ryNSeuor Jrr{cra rpaAa rlaqra. Y npranperran

3a rrrraMrrarre C:ryx6eHor Jrlrcra, Clyx6a je npanuo rexHrzqKl4 ypefunala, cpaBIrI4BaJIa,

Bprrrrana r<opercquje reKcra lr cBe Apyre [prrpeMne paArLe .uo caMor rIIraMrIa]La mlcra. flo
r,r3BprrreHoM rnraMnarLy :ruc:r j e AocraBJbaH KopIzcHIauI4Ma.

CryN6a je rarcole, og6opnuquua u o46opurauxr4M rpyraMa, KaLa cy ce 3a ro
o6pahann, [pyxaJra crpyqHy v a1MrrnlrcrparprBHo rexHl4t{Ky nouoh y [pl4rlpeMaMa 3a

ceAulrqe u o6anrala Apyre ilocJroBe :a norpe6e o46opurra u o46opnur{Kr.rx rpyna.
3auocresu y KaHuenaprajra npe4ceAHr,rKa CxynrurvHe cy 3a uorpe6e ilpeAceAHHKa I4

3aMeHr.rKa npe.4ceAHr4Ka cxyumrune rpaAa o6aeJsanl1I cTpyqHe, olepaTr,rBHe r4

opranll3ar{r4oHo rexHrarrKe rrocJroBe, rrprrnpeMirnr4 xon$epeuquje :a lre4raje, [ocJIoBe
uu$opuucarr,a o46opuura kr rpa\aua o pa,4y Cxynurruue rpara, nprnpeMilnl4
uu$opuarunne v AoKyMeHTarIr{oHe uareprajane sa januo Hacry[ame rrpeAce.4Hr{Ka Lt

3aMeHr4Ka [peAceAnr{ra Cxynrurr4He rpaAa y Be3r4 pa4a CrynrrrrplHe.
Cerperap CxyuuruaHe pyKoBoAr4 aAMr.rHrrcrparr4BHr{M rlocJIoBI{Ma Be3a}II4M 3a

ca3[Bar6e rr oApxaBarbe ceAHrrua CrymuruHe Lr ]6eHr4x paAHr,Ix rena.
3a o6asJbarbe [ocJroBa r43 Ienorpyra Cnyx6e cr4creMarr4:onaHo je 8 pa4Hux Mecra

ca 10 r,r3Bprrrunaqa. 35or 3aKoHcKr,rx orpaHr4rrerba lg^ly,cy [onyrLeHa cBa paAHa rraecra, ua je
rlocJroBe y onoj C:ryx6u, flopeA ceKperapa Crcynruruue, oSauraro 6 nsepuanaL\akr ro rpr4

3anocJleHa ca BrrcoKoM crpyqHoM crrpeMoM, je4aH ca cpeIrroM crpfrHoM crrpeMoM yt p.Ba

AaKTprnorpa$a. Y apyroj roJroBr4ur4 rorr.rHe y paAHr.r oAuoc je npr,ruren je4au rr3Bprxunau ca
BrrcoroM crpyrrHoM crrpeMoM u ro Ha Mecro pa.4ur.rKa xojra je y fiperxoAnoj ro4raHra orr4rrrao
y nenszjy.

C)crpr Ha yr(\'raH pag Ynpane

flpanr,ruuxoNr o -yH)'rparurbe\{ 1'pefen,t, rr cHCre\,raru:zrquju pa,rHlix x,recra 1'repfeu
je 6poj parHI,Ix N,Iecla rr I43Bplx[naua fipexra crerrpHo-i uolpe6u sa o6ae.bame locJlor]a oBe
yrlpaBe. a,ru :6or orpaHurrerba 3anoIIIJT,aBa*,a ) iasnoru,r cexTopy Hr.rc\ nonyru,eHa cBer

crlcTeMaTH3oBarra panHa \'recTa na c)' cBrr 3aroc,rreHi.r SNlu r\rar:cux{a,rrHo aHrai,KoBaHrr.
pa4ehir no norpe6u rr BaH parHor BpeNreHa H ria fioc-rloBrrNra rpvror parHor Mecra, xaxo 6n
ce fiocJloBIr orulcaHu ,v H:eeurrajy 6-ualclspelrcuo r{:Bprxr.r.iru. fIoceSn,r, Te;flrrr}' }'
Ir3BpIUaBar+,v rloc-rroBa. ]' rr3Berrrrajuol,r fiepHo]I]-. rpeJ,c'raB--ba,ro .fe BaHpe,THo c'rarle r4

uenoKynHa curl,aquja Ir3a3BaHa urrpen,e\r enrr;errrr-ic- 'ri.ipa3.He 6o;recrn KOBI4A 19.
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