
ЗАПИСНИК 

СА СЕДАМДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 18. септембра 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 

10 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, 

председник Градског већа отворило је 71. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Драгомир 

Шипетић, др Милан Лукић, Вељко Неговановић, Михаило Јовић, Душан Радојевић и Немања 

Трнавац, а одсутни су: Славко Веселиновић, Анђелка Новаковић и прим. др Славица 

Драгутиновић. 

 

     да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  

те  може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

- Марина Мирковић, председник Комисије за оцену пројеката у области јавног 

информисања 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању 

на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да 

им је достављен  записник са 70. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 70. седнице 

Градског већа.  

Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно 

донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  70.  седнице Градског већа града Чачка број 06-228/2018-III   

од 11. септембра 2018. године, без примедби. 

 

 

 

 



   

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,  

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни 

следећом тачком: 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ ЧЛАНА ГРАДСКОГ 

ВЕЋА 

 

Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. 

 

Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није 

било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

 

2. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА 

СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3. ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

4.   ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I  КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УСТАНОВЕ ЗА 

ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У 

РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ 

ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ 

  

Марина Мирковић, у уводном  излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је 

чланове Градског већа са предлогом Комисије за оцену пројеката у области јавног 

информисања за доделу средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији града Чачка  у 2018. години. Градско веће града 

Чачка расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2018. 

години који је објављен 29. јуна 2018. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка 

(www.cacak.org.rs) који је трајао 20 дана, закључно са 19. јулом 2018. године. У наведеном року 



   

достављено је 45 пројеката, док су четири пријаве биле неблаговремене. Након спроведене 

процедуре, у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања, Комисија је предложила да се средства за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка  у 2018. години доделе за 33 пројекта, а да се за 16 подносилаца пријава 

не одобре средства. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања на територији града Чачка у 2018. години 

  

 

1. Средства  буџета града Чачка намењена за суфинанирање пројеката у области јавног 

информисања на територији града Чачка у 2018. години, у износу од 12.000.000,00 динара, 

расподељују се следећим подносиоцима пројеката: 

 

Р.б. подносилац пројекта медиј пројекат 

 

износ 

 

1.  

Унија младих Чачак Бмедиа Директ! 300.000,00 

2.  

ДОО „Конзум лав“  Ужице ТВ Лав+ 
Привредни ресурси 

Чачка 
1.390.000,00 

3.  Агенција за изнајмљивање 

радио, телевизијске и 

телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду 

„Звуци галаксије“ Чачак 

Продукција  

(ТВ Галаксијa 

32) 

 

Минут за сваку 

деценију трајања: 

Дисово пролеће у 

сведочењу 

савременика 1964-2018 

330.000,00 

4.  ДОО „Радио Јавор“ 

Ивањица 
Радио Јавор Чачански мозаик 100.000,00 

5.  
ДОО „Чачански глас“ Чачак Ча глас 

Запослени 

самосталнији 
100.000,00 

6.  

ДОО „Чачански глас“ Чачак Чачански глас 

Поспешивање 

наталитета на подручју 

града Чачка 

400.000,00 

7.  Кинематографија и видео 

производња „Агро јасик  

продукција“ Чачак 

Продукција  

(ТВ Галаксијa 

32) 

Историјски календар 

Чачка – на данашњи 

дан из историје Чачка 

200.000,00 

8.  Удружење „Рефлектор“ 

Чачак 
Рефлектор 

Чачак у процесу 

реиндустријализације 
400.000,00 

9.  

Агенција за производњу 

аудио-визуелних производа 

„AVN + production“ Чачак 

 

Продукција  

(ТВ Галаксијa 

32) 

 

ТВ серијал -  Заштита 

младих од злоупотребе 

дрога 

300.000,00 

10.  
ДОО „Новости дана.рс“ 

Ниш 
Новости дана 

Основни појмови 

економије за новинаре 

(стручни скуп) 

100.000,00 



   

11.  

Телевизија „Галаксија 32“ 

ДОО Чачак 

ТВ Галаксија 

32 

ТВ серијал о 

безбедности у 

саобраћају деце 

школског и 

предшколског узраста, 

родитеља и особа у 

трећем добу – деца, 

родитељи, баке и деке 

– безбедно у 

саобраћају! 

1.382.000,00 

12.  ДОО „Adria media group“ 

Београд 
Еспресо 

Чачак – еко 

метропола!“. 
150.000,00 

13.  

ДОО „Adria media group“ 

Београд 

Курир:најути

цајније 

дневне новине 

Балкана 

Чачак – привредни 

стуб Србије 
250.000,00 

14.  ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Телевизија 

Телемарк 
Време за семе 1.398.000,00 

15.  

ДОО „Телевизија Телемарк“ 

Чачак 

Регионалневе

сти.нет 

Серија текстова и 

видео прилога о 

проблемима  младих – 

Анатомија успеха 

300.000,00 

16.  Студио за видео продукцију 

и фотографске услуге „Бус 

плус“ Чачак 

Epicentar pres Да ли разумемо 300.000,00 

17.  

Студио за видеопродукцију 

„SSD plus production“ Чачак 

 

Продукција  

(ТВ Галаксијa 

32) 

 

ТВ серијал Medicus – 

Ваше здравље 
150.000,00 

18.  
ДОО „ЧА МТВ телевизија“ 

Чачак 

продукција 

(Моја ТВ) 

Стоп насиљу над 

женама – стоп насиљу 

у породици 

200.000,00 

19.  

ДОО „Matrix media“ Чачак 

 

Продукција  

(ТВ Галаксијa 

32) 

 

Знаци мога места - 

Чачак 
   200.000,00 

20.  
ДОО „Озон медиа“ Чачак 

Чачанске 

новине 
Последњи воз из Чачка 100.000,00 

21.  ДОО „Озон медиа“ Чачак Ozon press Привредни барометар 250.000,00 

22.  ДОО „Све на длану“ Чачак БТВ Чачак прича 350.000,00 

23.  
Студио за видео продукцију 

„Ганис 032“ Чачак 

Продукција  

(ТВ Галаксијa 

32) 

ТВ емисија МО спорт 200.000,00 

24.  
ДОО „Студио М“ Чачак 

Радио 

Џенарика 
Агросаветник 350.000,00 

25.  Студио за фото, видео и 

пост продукцију „4н студио“ 

Чачак 

4Н 
Инвалиди у уметности 

и спорту 
350.000,00 

26.  ДОО „Студио Џокер“ Чачак Радио Џокер Клинци нас уче памети 300.000,00 



   

27.  
Удружење медија и 

медијских радника 

Продукција  

(Глас западне 

Србије) 

Злоупотреба медија у 

личне и политичке 

сврхе (стручни скуп) 

400.000,00 

28.  Центар за информисање, 

културу и развој 

демократије „Директива“ 

Чачак 

Морава инфо 

 
Здравље деце 400.000,00 

29.  
Агенција „Биро конто“ 

Чачак 
агропресс 

Млади, а успешни 

пољопривредници 

чачанског краја 

350.000,00 

30.  Привредно друштво “ГЗС“ 

Чачак Чачак 

Глас западне 

Србије 
Дневни ритам града 400.000,00 

31.  

Синдикат новинара Србије 
             

СИНОС 

Улога новинара у 

демократизацији 

друштва 

100.000,00 

32.  
Агенција за превођење 

„Eulinguae translate“ Чачак 

Продукција  

(Радио 

Џенарика) 

Дуалним образовањем 

брже до посла 
150.000,00 

33.  Удружење „Клип центар“ 

Чачак 
Медиа портал 

Чачак – град 

будућности 
350.000,00 

 

 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 

 

 

 

Редни 

број 

 

 

Подносилац  

 

 

медиј 

 

       пројекат 

1.  Друштво за информисање и 

комуникације „Инфо Рас“ 

ДОО Београд 

ТВ РАС 
Српски идентитет, језик и 

писмо кроз векове 

2.  

ДОО „Pet magazine“ Београд Пас магазин Пас, Ваш најбољи магазин 

3.  
ДОО „Симона 2014“ Београд 

Бг крајина 

инфо 
Крајина у срцу 

4.  Удружење Савез Срба из 

региона Београд 
Српско коло Српско коло 

5.  
ДОО „Студио М“ Чачак 

Џенарика 

инфо 
Еколошки водич 

 

6. 
Агенција за пружање услуга у 

области интернета и 

рачунарских система  

„Студио NO.1“ Чачак 

ВА1 инфо 

Побољшање квалитета 

информисања особа са 

инвалидитетом (препознавање 

и аудио очитавање садржаја 

информативног интернет 

портала на свим електронским 

платформама) 

7. ДОО „Дан граф“Београд Данас Чемерне воде Чачка 

8. 
Удружење „Еко дизајн“ Чачак Туризам инфо 

На дохват руке – природне 

лепоте чачанског краја 



   

9. ДОО „Global media broadcast“  

Београд 

продукција 

(Радио 96) 
Чачак – мој град 

10. ДОО „In network 

solution“Београд 

продукција 

(Инфо 24) 
Радуј се рађању 

11. 

ДОО „Клик комерц“ Ариље ТВ Клик 

Развој града Чачка кроз 

информисање о пољопривреди 

и руралном туризму 

12. Институт за одрживи развој и 

заштиту животне средине 

„Зелени круг“ Нови Сад 

Еко лист 

 

Еколошки промотери града 

Чачка 

13. ДОО „Новости дана.рс“ Ниш пријава неблаговремена 

14. ДОО „Media advertising“ 

Београд 
пријава неблаговремена 

15. ДОО „Агенда 2020“ Београд пријава неблаговремена 

16. ДОО „СОС канал плус“ 

Београд 
пријава неблаговремена 

 

3. Са подносиоцима пројеката из тачке 1. Решења закључиће се уговор којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе. 

  

4. Ово решење је коначно  и против њега се може покренути управни спор. 

 

5. Ово решење објавити на веб- сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни позив за учешће на конкурсу за 

суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка  у 2018. години, а у складу са Правилником о суфинансирању пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017). Јавни позив је објављен 29. јуна  2018. године у листу „Чачански глас“ и на сајту града 

Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао је 20 дана, а закључно са 19. јулом 2018. године. У наведеном 

року достављено је 45 пројекта. Четири пријаве су биле неблаговремене. 

 На основу  члана 19. став 1. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр, 16/2016 и 8/2017) и члана 

8. став 1. Одлуке о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање 

пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града 

Чачка у 2018. години, број 06-155/2018-III од 27. јуна 2018. године, Градско веће града Чачка, 

Решењем број 06-186/2018-III од 27. јула  2018. године, именовало је трочлану Комисију за 

оцену пројеката у области јавног информисања. 

Након протека рока за достављање пројеката, на основу члана 11. став 1. Правилника о 

суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. 

гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), Градска управа за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка, је у циљу утврђивања испуњености услова за 

учешће на конкурсу, затражила од девет учесника конкурса да отклоне недостатке у 

достављеној документацији, а у року од осам дана од дана достављања обавештења. Поред тога, 

Градска управа је у складу са чланом 18. став 3. Правилника о суфинансирању пројеката за 

остваривање јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 

8/2017), прибавила обавештење од Савета за штампу  и Регулаторног тела за електронске 

медије.  

Учесник конкурса Агенција за пружање услуга у области интернета и рачунарских 

система „Студио NO 1“ Чачак није поднео пријаву на прописаном обрасцу како је предвиђено 

http://www.cacak.org.rs/


   

чланом 8. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), тако да пројекат није ни 

разматран. 

У складу са чланом 11. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), није 

разматран пројекат поднет од стране учесника конкурса ДОО „Global media broadcast“ Београд  

јер учесник конкурса није у накнадно одређеном року доставио тражену документацију. 

У складу са чланом 11. став 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног 

интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), нису 

разматрани пројекти поднети од стране учесника конкурса: ДОО „Новости дана.рс“ Ниш (дуги 

пројекат), ДОО „Media advertising“ Београд, ДОО „Агенда 2020“ Београд и ДОО „СОС канал 

плус“ Београд,  јер су пројекти достављени након прописаног рока за подношење пројеката. 

У складу са чланом 13. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), није разматран 

пројекат поднет од стране ДОО „In network solution“ Београд јер је подносилац пројекта у 

претходном периоду добио средстава, а у уговором предвиђеном року није поднео финансијски 

извештај.  

 

Након разматрања и оцене приспелих пројеката на конкурс за суфинансирање пројеката 

за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 

2018. години, Комисија за оцену пројеката у области јавног информисања,  поднела је Градском 

већу Предлог за расподелу средстава са образложењем.  

Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства доделе следећим 

учесницима: 

 

1. Унија младих Чачак  
 

Концепт пројекта „Директ!“ је подизање квалитета информисања младе популације, са 

циљем унапређења положаја младих и унапређења начина извештавања о младима. У оквиру 

пројекта предвиђено је креирање 16 онлајн емисија које ће у значајној мери допринети 

медијској промоцији позитивних примера у друштву, а пројектне активности треба ускладити 

са додељеним средствима. 

  

2. ДОО „Конзум лав“  Ужице  
 

Пројектом „Привредни ресурси Чачка“ осмишљено је 10 двадесетпетоминутних 

репортажа са циљем да се локалним привредницима и инвеститорима из дијаспоре, садашњим и 

будућим, представе потенцијали, иновације и неискоришћени привредни ресурси чачанског 

краја. Унапређење привредне производње створило би услове да се смањи стопа 

незапослености, као и да млади, образовани људи нађу шансу у граду Чачку.  

 

3. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, 

рекламу и пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак  

Тема пројекта „Минут за сваку деценију трајања: Дисово пролеће у сведочењу 

савременика 1964-2018“ је снимање и емитовање ТВ серијала који би као централни мотив имао 

омаж једном од највећих српских песника Владиславу Петковићу Дису. Реч је о јединственом 

заокруженом медијском садржају у укупном трајању од 150 минута са темом која није довољно 

обрађена у другим медијима, имајући у виду да је 2017. била стогодишњица смрти песника, а да 

се ове године обележава 170 година Библиотеке у Чачку која носи његово име.  

 

 

 



   

4. ДОО „Радио Јавор“ Ивањица  
 

Пројекат „Чачански мозаик“ обухвата обраду актуелних тема о активностима органа 

локалне самоуправе, установа, организација и јавних предузећа чији је оснивач град Чачак. Бави 

се актуелним темама и не задржава се само на опису стања, већ има истраживачки приступ, а 

покушава и да утиче на доносиоце одлука. Теме су од значаја и јавног интереса, доприносе 

правовременом информисању грађана Чачка, а пројектне активности треба ускладити са 

додељеним средствима. 

 

5. ДОО „Чачански глас“ Чачак (Ча глас) 

Пројекат „Запослени самосталнији“ предвиђа припрему и објаву 15 текстова – 

репортажа, чланака, извештаја на тему поспешивања запошљавања особа са инвалидитетом. У 

сарадњи са наведеним особама анализираће се републичка и локална стратегија, као и 

могућности да кроз подстицаје и субвенције искористе своја права и могућности обука и 

преквалификација у циљу лакшег запошљавања.  

 

6. ДОО „Чачански глас“ Чачак (Чачански глас) 

Пројекат „Поспешивање наталитета на подручју града Чачка“ предвиђа представљање 

демографске слике града Чачка и погубних последица даљег пада наталитета. Уз упознавање 

садашњих и будућих брачних парова са мерама популационе политике, циљ је и да се кроз 

серијал текстова идентификују проблеми са којима се суочавају породице са више деце. 

Прецизно и јасно су дефинисани пројекат, пројектне активности и циљеви, а планиране 

активности су усклађене са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група.  

 

7. Кинематографија и видео производња „Агро јасик продукција“ Чачак  

Пројекат „Историјски календар Чачка – На данашњи дан из историје Чачка“  има за циљ 

да кроз 180 троминутних емисија документарног типа упозна становништво чачанског краја са 

значајним догађајима и личностима опште и националне историје и локалног нивоа. Неговање и 

развијање националне, просветне и културне традиције има немерљив морални и васпитно-

образовни значај и вредносни смисао.  

 

8. Удружење „Рефлектор“ Чачак  
 

Пројекат „Чачак у процесу реиндустријализације“ има за циљ да правовремено и 

детаљно информише грађане о свим привредним активностима, деловању малих и средњих 

предузећа и породичних фирми, активностима младих предузетника, као и о страним 

инвестицијама на овим просторима. Кроз 10 планираних текстова са пропратним видео 

снимцима и фотографијама стећи ће се потпуна слика о позитивним ефектима и значају доласка 

и повећању броја страних инвеститора.  

 

9. Агенција за производњу аудио-визуелних производа „AVN+ production“  

Пројекат „ТВ серијал – заштита младих од злоупотребе дрога“ садржи иновативне 

елементе и новинарско истраживачки приступ. Тема пројекта је значајна са становишта 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања, остваривања намене конкурса и 

заступљености иновативног елемента у пројекту. Циљеви и циљне групе су јасно дефинисани, а 

пројектне активности су одређене и усаглашене са постављеним циљевима - подизање свести о 

проблему и указивање на могуће правце његовог превазилажења.  

 

 



   

10. ДОО „Новости дана.рс“ Ниш  
 

Циљ пројекта „Основни појмови економије за новинаре“ је да се новинарима пренесу 

основна знања о економским појмовима с којима се сусрећу у свом раду. Тема је од значаја за 

остваривање јавног интереса у области информисања. План реализације пројектних активности 

је у складу са предвиђеним резултатима и циљем конкурса. Активности су добро разрађене и 

образложене у циљу постизања наведених резултата и остварењу циља.  

 

11. Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак 

 

Пројекат „ТВ серијал о безбедности у саобраћају деце школског и предшколског 

узраста, родитеља и особа у трећем добу – деца, родитељи, баке и деке – безбедно у 

саобраћају!“ подразумева едукацију свих грађана, али пре свега деце предшколског и школског 

узраста, најстаријих суграђана и самих возача о правилном и безбедном понашању у саобраћају. 

Врло прецизно и јасно су дефинисани пројекат, пројектне активности и циљеви. Планиране 

активности су усклађене са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група.  

 

12. ДОО „Adria media group“ Београд  
 

Циљ пројекта „Чачак – еко метропола“ је представљање града Чачка као једне од 

најразвијенијих локалних самоуправа у Србији која гаји високе стандарде и привлачи стране 

инвестиције. Кроз пројекат ће бити представљена и богата културна понуда а Чачак 

представљен и као прави еко-град који улаже значајне напоре и ресурсе у екологију и заштиту 

животне средине, здравље људи, заштиту деце и младих, науку, образовање, културу, спорт, 

туризам.  

 

13. ДОО „Adria media group“ Београд  

 

Циљ пројекта „Чачак – привредни стуб Србије“ је да кроз медиј са националном 

покривеношћу на прави начин представи град Чачак са свим његовим предностима и 

потенцијалима. Предвиђено је објављивање 20 текстова у штампаном и електронском издању, 

као и две видео репортаже са пропратним текстовима и 10 информативно сервисних текстова.  

 

14.  ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак  
 

  Пројекат „Време за семе“ подразумева информативну и едукативну емисију о 

најновијим дешавањима у пољопривреди и агробизнису. Емисија је посвећена одрживој и 

модерној пољопривреди, производњи здраве хране и руралном развоју. Говорећи о 

пољопривреди као развојној шанси животу села са подручја града Чачка, емисија представља 

ослонац пољопривредним произвођачима, стручњацима, почетницима и свима који кроз 

пољопривредну производњу желе да постигну успех.  

 

15. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак  

Тема пројекта „Серија текстова и видео прилога о проблемима младих – Анатомија 

успеха“ је социо-економски положај младих, као и услови за њихово образовање, 

професионално усавршавање, рад и запошљавање и од значаја је за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања. Врло прецизно и јасно су дефинисани пројекат, пројектне 

активности и циљеви. Планиране активности су усклађене са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група.  

 

 

 



   

16. Студио за видео продукцију и фотографске услуге „Бус плус“ Чачак  
 

Циљ пројекта „Да ли разумемо“ је очување, промовисање и оснаживање српског језика 

и ћирилице као писма. Тема је добро изабрана и од значаја је за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања, јер ће указивањем на проблеме са којима се свакодневно 

суочавамо, а све под притиском новитета и страних култура, значајно допринети подизању 

свести грађана и институција и њиховој базичној едукацији у овој области.  

17. Студио за видеопродукцију „SSD plus production“ Чачак  
 

Тема пројекта „ТВ серијал Medikus – Ваше здравље“ је здравствено просвећивање које 

је од значаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, јер је чињеница да 

је запостављена у данашње време. Врло прецизно и јасно су дефинисани пројекат, пројектне 

активности и циљеви. Планиране активности су усклађене са циљевима, очекиваним 

резултатима и потребама циљних група, а пројектне активности треба ускладити са додељеним 

средствима. 

 

18. ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак  
 

Циљ пројекта „Стоп насиљу над женама – стоп насиљу у породици“ је да укључи све 

субјекте који могу да помогну у превенцији и спречавању ових све учесталијих негативних 

појава, као и проналажење механизама заштите и превенције насиља. Резултати и индикатори 

су прецизно и јасно дефинисани.  

 

19. ДОО „Matrix media“ Чачак  
 

Пројекат “Знаци мога места – Чачак“ је осмишљен као ТВ серијал од 20 десетоминутних 

епизода о културно-историјском наслеђу Чачка и околине који доприноси очувању националног 

и културног идентитета. Конципиран је као документарна основа, с циљем да пружи што шири 

осврт на историју овог подручја, а које је у суштини јединствена природна и географска целина 

на којој су људи током времена оставили бројне трагове свог присуства. Пројектне активности 

треба ускладити са додељеним средствима.  

 

20. ДОО „Озон медиа“ Чачак (Чачанске новине) 
 

Тема пројекта „Последњи воз из Чачка“ је значајна са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања, остваривања намене конкурса и заступљености 

иновативног елемента у пројекту. Јасно су дефинисани циљеви и циљне групе. Пројектне 

активности су одређене и усаглашене са постављеним циљевима.  

 

21. ДОО „Озон медиа“ Чачак (Ozon press) 

Пројекат „Привредни барометар“ предвиђа припрему и објаву 20 текстова на тему 

потенцијала и могућности младих у граду Чачку да започну самосталну привредну делатност. 

Сврха пројекта је поспешивање запошљавања младих кроз афирмацију развоја предузетништва 

као активне мере запошљавања. Пројектне активности треба ускладити са додељеним 

средствима.  

 

22. ДОО „Све на длану“ Чачак 
 

Пројекат „Чачак прича“ је од значаја за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања, односно доприноси афирмацији културе, историје, традиције, као и значајних 

личности које су кроз разне области допринеле развоју и промоцији града Чачка. Реч је о 



   

формату који практично интегрише информативни и едукативни карактер кроз тему обрађену 

уз врло занимљив и интересантан приступ.  

 

23. Студио за видео продукцију „Ганис 032“ Чачак  
 

Пројекат „ТВ емисија МО спорт“ је од значаја за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања, односно доприноси афирмацији спорта и промоцију здравих стилова 

живота и спортског стваралаштва код младих. С обзиром на капацитет подносиоца, број 

планираних медијских садржаја могуће је реализовати према предвиђеном плану реализације 

пројектних активности. 

 

24. ДОО „Студио М“ Чачак 

Тема пројекта „Агросаветник“ је развој пољопривреде на територији града Чачка, са 

циљем  да допринесе потпунијем информисању произвођача хране и бољем пласману њихових 

производа, а самим тим и развоју целокупне пољопривреде. План реализације пројектних 

активности је у складу са предвиђеним резултатима и циљем конкурса.  

 

25. Студио за фото, видео и пост продукцију „4н студио“ Чачак  
 

Циљ пројекта „Инвалиди у уметности и спорту“ је пласман 45 медијских садржаја који 

подразумевају популаризацију инвалидних лица која су сама себи створила свет у коме живе и 

по коме су препознатљива.  Тема је добро изабрана и од значаја за остваривање јавног интереса 

у области јавног информисања. Пројекат је амбициозан кад је реч о броју медијских садржаја и 

усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група. Подносилац 

пројекта има неопходне услове за реализацију пројекта (организационе и кадровске 

могућности).  

 

26. ДОО „Студио Џокер“ Чачак  
 

Пројекат „Клинци нас уче памети“ подразумева производњу и емитовање серијала 

радио емисија о важним питањима злоупотребе наркотика међу младим људима, са циљем да 

користећи форму истраживачког новинарства, млади људи, њихови родитељи, али и шира 

јавност што потпуније упознају са овом болешћу зависности. Резултати и индикатори су 

прецизно и јасно дефинисани, а пројектне активности треба ускладити са додељеним 

средствима.  

 

27. Удружење медија и медијских радника  
 

Тема пројекта „Злоупотреба медија у личне и политичке сврхе(стручни скуп)“ је 

указивање на све чешћу злоупотребу медија у личне и политичке сврхе. Чињеница је да страх 

од губитка посла и егзистенције уопште, често доводе до подложности одређеној цензури, а 

самим тим и злоупотреби медија. Пројектом је обухваћена организација четири студијске 

дебате у жељи за искорењивањем цензуре зарад личних интереса, као и говора мржње и 

застрашивања који се јављају као нус производи, а све у циљу пласирања непристрасних 

информација онако како и налаже законска регулатива.  

 

28. Центар за информисање, културу и развој демократије „Директива“ Чачак  
 

Пројекат „Здравље деце“ бави се важним питањима у вези са наталитетом и 

родитељством са циљем да се кроз серијал текстова, у форми истраживачког новинарства, 

упореде мере државне политике за повећање наталитета са искуствима наших суграђана који су 

родитељи или то планирају да буду. Тема пројекта је значајна са становишта остваривања 



   

јавног интереса у области јавног информисања, остваривања намене конкурса и заступљености 

иновативног елемента у пројекту.  

 

29. Агенција „Биро конто“ Чачак  
 

Тема пројекта „Млади, а успешни пољопривредници чачанског краја“ је  промоција и 

популаризација младих и успешних пољопривредника чачанског краја. Предвиђена је објава 30 

медијских садржаја везаних за ову тему, која је од  значаја са становишта остваривања јавног 

интереса у области јавног информисања, остваривања намене конкурса и заступљености 

иновативног елемента у пројекту. План реализације пројектних активности је у складу са 

предвиђеним резултатима и циљем конкурса.  

 

30. Привредно друштво “ГЗС“ Чачак  
 

Пројектом „Дневни ритам града“ планирана је производња и емитовање већег броја 

временски и тематски усклађених текстова и видео прилога различитих садржаја из области 

привреде економије, пољопривреде, екологије, културе, туризма, спорта, као и свих значајних 

активности установа и организација чији је оснивач град Чачак. Теме су добро одређене и 

образложене, а њихова реализација доприноси јавном, правовременом и потпуном 

информисању грађана о локалној средини. Пројектне активности треба ускладити са додељеним 

средствима.  

 

31. Синдикат новинара Србије  
 

Циљ пројекта „Улога новинара у демократизацији друштва“ је подизање нивоа знања 

новинара и медијских радника о њиховим законским правима и обавезама. Поштовање ових 

права први је предуслов постојања професионалног новинарства у функцији јавног интереса 

грађана и један од услова за европску интеграцију. Слободни медији су услов слободног, 

демократског друштва, а слободних медија нема без слободних новинара.  

 

32. Агенција за превођење „Eulinguae translate“ Чачак  
 

Пројекат „Дуалним образовањем брже до посла“ предвиђа продукцију и емитовање 16 

радио емисија на тему дуалног и предузетничког образовања на територији града Чачка у циљу 

едукације становништва о новој форми образовања и њеном значају за подстицање развоја 

чачанског краја. Сврха је поспешивање запошљавања пре свега младих људи, али и медијска 

подршка огромним активностима локалне самоуправе у овој области.  

 

33. Удружење „Клип центар“ Чачак  
 

Пројекат  „Чачак- град будућности“ предвиђа 20 медијских садржаја о активностима 

органа локалне самоуправе, установа, организација и јавних предузећа чији је оснивач град 

Чачак, као и немачких компанија које су дошле у Град, али и спортских брендова овог краја. 

Пројекат се бави актуелном темом и не задржава се само на опису стања, већ има истраживачки 

приступ, а покушава и да утиче на доносиоце одлука. Активности су добро дефинисане, 

пројекат може да буде одржив и да се настави после финансирања. 

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије за оцену пројеката у области јавног 

информисања,и одлучило да се средства не одобре следећим учесницима: 

 

 

 

 



   

1. Друштво за информисање и комуникације „Инфо Рас“ ДОО Београд  
Пројекат „Српски идентитет, језик и писмо кроз векове“ није у значајнијој мери 

доступан наведеној секундарној циљној групи. Медиј има мали степен утицаја на информисање 

Чачана тако да реализацијом пројекта неће бити остварен циљ пројекта.  

 

2. ДОО „Pet magazine“ Београд  
 

Задатак пројекта „Пас, Ваш најбољи магазин“ је прешироко постављен, тема је значајна, 

али нема истраживачког новинарства у довољној мери. Претерано амбициозан план за који 

постоји сумња да се може реализовати обзиром на капацитет подносиоца. Опис стања и 

идентификација проблема у предлогу пројекта нису усклађени са планом предвиђених 

активности  у реализацији пројекта.  

 

3. ДОО „Симона 2014“ Београд  
 

Пројекат „Крајина у срцу“ није од значаја за грађане града Чачка, а примарне и 

секундарне циљне групе су лоше, преопширно и непрецизно дефинисане. Садржај портала се не 

освежава редовно новим информацијама већ портал објављује тек по неколико вести месечно.  

 

4. Удружење Савез Срба из региона Београд  
 

Пројекат „Српско коло“ не испуњава критеријуме прописане Правилником о 

суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.  

 

5. ДОО „Студио М“ Чачак  
 

Пројекат „Еколошки водич“ је уопштен, а пројектне активности и циљеви су нејасно 

дефинисани. Планиране активности нису усклађене са циљевима, очекиваним резултатима и 

потребама циљних група. 

 

6. Агенција за пружање услуга у области интернета и рачунарских система 

„Студио NO.1“ Чачак 

 

Пријава није поднета на прописаном обрасцу како је предвиђено чланом 8. став 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), тако да пројекат није ни разматран. 

 

7. ДОО „Дан граф“ Београд  
 

Тема пројекта „Чемерне воде Чачка“ је значајна, али нема истраживачког новинарства у 

довољној мери. План је претерано амбициозан план тако да постоји сумња да се може 

реализовати с обзиром на то да врло мали проценат грађана Чачка и околине прати наведене 

медије. 

 

8. Удружење „Еко дизајн“ Чачак  

 

Теме пројекта „На дохват руке – природне лепоте чачанског краја“ које ће се обрадити у 

планираним медијским садржајима нису најјасније наведене, пројекат је уопштен, а резултати и 

индикатори су широко постављени и нејасни. Пројектне активности се могу обављати у оквиру 

редовне делатности. 

 

 

 



   

9. ДОО „Global media broadcast“ Београд 

 

Подносилац пријаве није доствио тражену документацију у накнадно одређеном року 

како је прописано чланом 11. став 2. Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање 

јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), тако да 

пројекат није ни разматран. 

 

10.  ДОО „In network solution“ Београд 

 

Подносилац пријаве је у претходном периоду добио средстава, а у уговором 

предвиђеном року није поднео финансијски извештај, тако да у складу са чланом 13. став 2. 

Правилника о суфинансирању пројеката за  остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017), пројекат није разматран. 

 

11. ДОО „Клик комерц“ Ариље  
 

Тема пројекта „Развој града Чачка кроз информисање о пољопривреди и руралном 

туризму“ је информисање становништва града Чачка о стању, проблемима, стручним саветима, 

могућностима развоја и примерима добре праксе у области пољопривреде. Промоција 

наведених садржаја јесте у интересу града, али због начина презентације није од значаја за 

остваривање јавног интереса у области јавног информисања, односно истинитог, 

непристрасног, правовременог и потпуног информисање свих грађана града Чачка. 

 

12. Институт за одрживи развој и заштиту животне средине „Зелени круг“ Нови 

Сад  
 

Пројекат „Еколишки промотери града Чачка“ је уопштен, без јасних ефеката на циљну 

групу. Резултати и индикатори су широко постављени и нејасни, а пројектне активности се могу 

обављати у оквиру редовне делатности. 

 

13. ДОО „Новости дана.рс“ Ниш 

 

Подносилац пријаве поднео је пријаву препорученом пошиљком дана 20. јула 2018. 

године. Рок за подношење пријава је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива у листу 

„Чачански глас“, а закључно са 19. јулом 2018. године. Како је пријава поднета након истека 

рока то је  иста неблаговремена. 

 

14. ДОО „Media advertising“ Београд 

 

Подносилац пријаве поднео је пријаву препорученом пошиљком дана 20. јула 2018. 

године. Рок за подношење пријава је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива у листу 

„Чачански глас“, а закључно са 19. јулом 2018. године. Како је пријава поднета након истека 

рока то је  иста неблаговремена. 

 

15. ДОО „Агенда 2020“ Београд 

 

Подносилац пријаве поднео је пријаву препорученом пошиљком дана 20. јула 2018. 

године. Рок за подношење пријава је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива у листу 

„Чачански глас“, а закључно са 19. јулом 2018. године. Како је пријава поднета након истека 

рока то је  иста неблаговремена. 

 

 

 



   

16. ДОО „СОС канал плус“ Београд 

 

Подносилац пријаве поднео је пријаву препорученом пошиљком дана 20. јула 2018. 

године. Рок за подношење пријава је био 20 дана од дана објављивања Јавног позива у листу 

„Чачански глас“, а закључно са 19. јулом 2018. године. Како је пријава поднета након истека 

рока то је  иста неблаговремена. 

 

На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА 

ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Небојша Бежанић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је 

чланове Градског већа да је Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано  да пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање положаја, 

Градско веће образује Конкурсну комисију. Истим  законом прописано је да изборни поступак 

спроводи Конкурсна комисија од три члана. Најмање један члан Комисије мора имати стечено 

високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, један члан који је 

стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из области 

управљања људским ресурсима. Задатак предложене Конкурсне комисије је, да у складу са 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 

Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, спроведе изборни поступак за постављење 

начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење 

начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка 

 

I Образује се Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење 

начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка у (даљем тексту: Конкурсна 

комисија), у саставу: 

 

1. Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка 

2. Радојица Гавриловић, шеф Службе за израду и реализацију развојних пројеката 

3. Биљана Рајић, шеф Службе за управљање људским ресурсима  

 

 Чланови Комисије већином гласова бирају председника Конкурсне комисије. 

 

II Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника 

Конкурсне комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије. 

Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне 

комисије.  



   

Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током 

спровођења поступка.  

 

III Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе спроведе изборни поступак за постављење начелника Градске управе за локални 

економски развој града Чачка. 

 

IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије 

обављаће Градска управа за опште и заједничке послове – Служба за управљање људским 

ресурсима.  

 

V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са текстом Јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске управе за 

локални економски развој града Чачка. Предложио је да се у односу на достављени материјал 

допуни текст у поглављу IV Стручна оспособољеност, знања и вештине које се оцењују у 

изборном поступку и начин њихове провере, додавањем познавања Закона о јавним 

предузећима, Закона о пољопривредном земљишту и Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама. 

Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно огласило: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

I Орган у коме се положај попуњава  

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана 

Страцимира бр. 2. 

 

II Положај који се попуњава: Начелник Градске управе за локални економски развој града 

Чачка - положај у I групи  

 

III Подаци о радном месту: 

Опис послова: Начелник управе представља и заступа Градску управу за локални економски 

развој, предлаже начин организације и систематизације радних места Градске управе за локални 

економски развој начелнику Градске управе надлежне за сачињавање обједињеног предлога 

акта о организацији и систематизацији Градске управе Градском већу, организује, координира и 

контролише обављање послова градске управе за локални економски развој и појединих 

запослених, распоређује руководиоце унутрашњих организационих јединица и запослене у 

складу са актом о унутрашњем уређењу и систематизацији, распоређује послове на 

организационе јединице, односно непосредне извршиоце и пружа потребну стручну помоћ, 

обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга градске управе, 

доноси и потписује акта из надлежности градске управе, потписује акта градске управе која се 



   

упућују Скупштини града, Градском већу и Градоначелнику, одлучује о правима, обавезама и 

одговорностима запослених у Управи, подноси Скупштини града, Градском већу и 

Градоначелнику извештај о раду градске управе, решава о сукобу надлежности између 

унутрашњих организационих јединица, стара се о извршавању радних обавеза запослених у 

градској управи, обавља најсложеније послове из делокруга градске управе, врши и друге 

послове који су му законом, Статутом и другим актима Града стављени у надлежност и 

одговара за благовремено, законито и правилно извршавање послова Градском већу и 

Скупштини града. 

 

Услови: Стечено високо образовање у образовно - научном пољу правних или економских 

наука, пољопривредног или грађевинског инжењерства, организационих наука или 

електротехничког или саобраћајног инжењерства или технолошких наука, на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 

студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године, или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање 5 година 

радног искуства у струци. 

IV Стручна оспособољеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и 

начин њихове провере: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о привредним друштвима, 

Закона о јавним предузећима, Закона о пољопривредном земљишту, Закона о јавно-приватном 

партнерству и концесијама, вештине комуникације, организационе способности, вештина 

руковођења. Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у 

усменом разговору Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење 

начелника Градске управе за локални економски развој  (у даљем тексту: Конкурсна комисија) 

или стручна лица која ће се ангажовати за потребе Комисије.  

 

V Место рада: Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.2  

 

VI Општи услови за положај:  

1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;  

2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;  

3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног 

односа. 

 

VII Трајање рада на положају: пет година. 

 

VIII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника 

Градске управе за локални економски развој града Чачка објављује се на интернет презентацији 

града Чачкa. 

 

Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни 

конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „НДН Српски телеграф“.  

 

IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече 

наредног дана од дана оглашавања обавештења у дневним новинама „НДН Српски телеграф“.  

 

X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти 

и дужини радног искуства са кратким описом послова на којима је кандидат радио до 

подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном 



   

усавршавању, податке о посебним областима знања и назначен положај на који се конкурише. 

Пријава мора бити својеручно потписана.  

 

XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:  

- уверење о држављанству;  

- извод из матичне књиге рођених;  

- диплома/уверење којом се доказује стечено образовање;  

- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са 

положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту 

достављају уверење о положеном правосудном испиту);  

- исправе којима се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решења и 

други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је 

стечено радно искуство);  

- уверење МУП-a - Полицијске управе, да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци (издатo након објављивања конкурса);  

- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је 

доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу 

аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног 

односа.  

- образац 1 – изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам доставити податке о 

чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо њега. 

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.  

 

Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 

18/2016) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 

податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 

да ће те податке прибавити сама.  

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, 

извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у 

државним органима, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на 

безусловну казну затвора од најмање шест месеци. 

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву (Образац 1) којом 

се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена 

евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве (Образац 1) доступан је на 

интернет презентацији града Чачка и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка, а учесник конкурса га 

може преузети и на писарници Градске управе града Чачка.  

 

XII Адреса на коју се подносе пријаве:  
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично преко 

писарнице Градске управе града Чачка или препорученом пошиљком на адресу Градско веће 

града Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, са назнаком „За Конкурсну комисију–Пријава за 

јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за локални економски развој 

града Чачка.“ 

 

XIII Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Биљана Рајић, шеф Службе 

за управљање људским ресурсима, телефон 032/30-90-05. 

 

 

 



   

XIV Изборни поступак: 

Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина, 

обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени 

сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Градске управе за 

локални економски развој града Чачка, писано, као и путем е-mail адресе или телефонским 

позивом на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.  

Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису 

приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног 

бележника, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба 

Жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не 

задржава извршење закључка.  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА I  КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И 

ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ 

ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић и истакао 

да је Колективни уговором Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у 

развоју “Зрачак”, Чачак, којим се у складу са законом,  уређују права, обавезе и одговорности из 

радног односа свих запослених код послодавца, међусобни односи учесника овог уговора и 

друга питања од значаја за запосленог и послодавца закључен је 22. марта 2016. године. Овим 

анексом Овим анексом у Колективном уговору Установе за дневни боравак деце, младих и 

одраслих са сметњама у развоју ,,Зрачак" Чачак, у члану 105. после става 1. додаје се став 2, 

који гласи: ,,Висину накнаде за дневнице запослених који бораве на летовању у одмаралишту 

,,Овчар"у Улцињу (Република Црна Гора) одређује Управни одбор Установе." 

 

  По упознавању са Анексом, Градско веће је једногласно (Немања Трнавац изузео се од 

гласања) донело: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора Установе за дневни боравак деце, 

младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, у тексту који је саставни део ове 

одлуке. 

 

ПЕТА ТАЧКА:    ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Каранац, 

Градско веће је једногласно (Михаило Јовић изузео се од гласања) донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

УПУЋУЈE СЕ Михаило Јовић, члан Градског већа града Чачка задужен за област 

привреде и економског развоја, на службени пут у Републику Немачку, град Wuppertal у 

периоду од  19. до 22. септембра 2018. године,  као члан делегације града Чачка, која ће 

посетити Компанију Vorwerk. 
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Mu.nyn Toqoponnh, o6aaecruo je u,rauose fpa4cxor neha 4aje oAJryqeHo no oBHM raqKaMa
AHeBHor pe4a, naje 71. ce4ur.rqy fpa4crcor ueha:aruryuno y 10 qacoBa u 30 nrnHyra.

rt'l4cro BEnE
Epoj: 06-23112018-lll

18. cenreu6ap 2018. ro4rane

3anucHutt ca7l. cer,Hlrqe fpa4crcor neha yceojeu je ua 72. ce1sut\ra fpa4crcor oeha 6poj 06-
24512018-III oa I 1. oxro6pa 2018. ro4uue.


