ЗАПИСНИК
СА ДРУГЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 17. септембра 2020. године, у сали Скупштине града Чачка, са почетком у 9,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворио је 2. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун Тодоровић,
Владан Милић, Радован Јовановић, Споменка Шипетић, Милорад Јевђовић, прим. др Славица
Драгутиновић, Немања Трнавац, Драгомир Шипетић, др Биљана Кочовић, Владимир Ристовић, др
Милан Лукић, Драган Филиповић и др Милош Папић.
 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:
-

Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Александар Максимовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице,
а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници.
***

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић предложио је
дневни ред који је достављен уз материјал за седницу.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога за
измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
2. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА,
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБАРНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
3. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ДА ОДЛУЧУЈЕ О
ПРАВИМА И ДУЖНОСТИМА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ
УПРАВА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ЧАЧКА

4. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
6. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ДА ОДЛУЧУЈЕ
О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ЗЕМЉИ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ГРАДСКОГ
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни
основ за доношење предложене одлуке садржан је у одредбама Закона о смањењу ризика од
катастрофа и управљању ванредним ситуацијама којима је прописано да јединица локалне
самоуправе у оквиру својих надлежности, у области смањења ризика од катастрофа и управљања
ванредним ситуацијама образује штаб за ванредне ситуације и да се за праћење активности на
смањењу ризика од катастрофа и координацију и руковођење у ванредним ситуацијама за
територију града образује градски штаб за ванредне ситуације, као и одредбама Статута града
Чачка којима је прописано да Скупштина града образује штаб за ванредне ситуације. Састав, начин
и организација штабова за ванредне ситуације уређен је Уредбом о саставу, начину и организацији
рада штабова за ванредне ситуације. Предложеном одлуком врши се усаглашавање са новим
Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и наведеном
Уредбом. Одлуком је уређен састав Штаба и послови које обавља Штаб. Предложено је да заменика
команданта, начелника и чланове Штаба на предлог градоначелника именује Градско веће. Стручне
и административно-техничке послове за потребе Штаба обављаће Градска управа за опште и
заједничке послове града Чачка у чијем делокругу су послови за ванредне ситуације, у сарадњи са
начелником Штаба и организационом јединицом надлежне службе за територију града Чачка.
По упознавању са нацртом одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УСВАЈАЊЕ
ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И
ГРАДСКОМ ПРАВОБАРНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни
основ за доношење Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и
систематизацији радних места у градским управама, стручним службама и Градском
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правобранилаштву града Чачка, садржан је у Закону о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе и Одлуци о Градским управама. Закон о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописује да се радна места и њихово разврставање
по звањима уређују Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и то:
описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број извршилаца за свако
радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном
месту. Предложене измене Правилника, које се односе на радно место у Градској управи за локални
економски развој града Чачка - Служби за израду и реализацију развојних пројеката, дате су из
разлога што се у наредној години очекује велики број јавних позива домаћих и међународних
донатора из разнородних области за достављање предлога пројеката на којима ће моћи да учествују
и локалне самоуправе, тако да је неопходно проширити опис послова и услове за наведено радно
место.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је у претходним годинама било пуно
пројеката из свих области које су доступне локалној самоуправи издвојивши, између осталих,
област популационе политике где је било пуно пројеката од стране Републике али и из других
извора. Оно што је у претходном периоду било видљиво је управо недостатак координатора
пројеката, Стога, подржава предлог да се систематизује радно место координатора пројеката који ће
се уопштено бавити пројектима из свих области јер је тенденција да Чачак конкурише за велики
број пројекта.
Др Милан Лукић такође је истакао да је у претходном периоду било пуно пројеката, да
Чачак, можда више од других градова, конкурише за пројекте и да ће и надаље бити тенденција
привлачење пројеката и донатора, а што је веома значајно јер је пуно обавеза чије испуњење је
неопходно. Истиче да је ова служба и до сада одлично радила са ресурсима које има, али да ће
будући координатор сигурно бити значајан допринос даљем конкурисању и то за сва доступна
средства и између осталих области истакао је област енергетске ефикасности као нешто веома
важно.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка .
Правилник је прилог записника.
ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОВЛАШЋЕЊУ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ДА
ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА И ДУЖНОСТИМА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА
НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКИХ
УПРАВА
И
ГРАДСКОГ
ПРАВОБРАНИОЦА ГРАДА ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће
је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Овлашћује се Градоначелник града Чачка да одлучује о правима и дужностима из радног
односа начелника градских управа и Градског правобраниоца града Чачка.
2. О донетим одлукама из тачке 1. овог решења, Градоначелник је дужан да извештава
Градско веће.
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ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Милун Тодоровић
који је упознао чланове Градског већа да Славици Каранац, дипломираном правнику из Чачка,
престаје рад на положају начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа града Чачка, закључно са 19. септембром 2020. године, због навршења 65 година
живота па је потребно донети решење о престанку рада на положају начелника ове Градске управе,
као и поставити вршиоца дужности начелника Управе почев од 21. септембра 2020. године до
постављења начелника Управе, а најдуже на три месеца, а на које место се предлаже Рада
Ћојбашић, дипломирани правник, која испуњава законске услове за радно место службеника на
положају и до сада је била на радном месту руководиоца Канцеларије за послове Градског већа.
Изразио је захвалност Славици Каранац на досадашњем стручном раду на месту начелника Управе
са веома широком облашћу и изразио уверење да ће запослени у Управи наставити рад на исти
начин.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Мирослав Петковић захвалио се досадашњој начелници на дугогодишњој сарадњи и
истакао да је начелница вероватно најбољи правник са којим је сарађивао у Градској управи и
пожелео јој да време у пензији проведе на квалитетан начин. Такође, похвалио је постављење
вршиоца дужности начелника Управе.
Драгомир Шипетић истакао је да је са начелницом имао одличну сарадњу, честу размену
мишљења кроз коју се долазило до најбољих правних решења у складу са прописима. Такође је
истакао и да је са целокупном Управом имао одличну сарадњу и да ће вршилац дужности сигурно
наставити такав рад.
Немања Трнавац истакао је да је са начелницом дуго сарађивао и имао одличну сарадњу и
да је пуно научио кроз ту сарадњу.
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је срећна што је упознала такву особу и
таквог правника који има велико знање и умеће, као што је начелница која одлази у пензију
Игор Трифуновић такође је истакао велику професионалност начелнице и пожелео јој пуно
среће у пензији.
Славица Каранац захвалила се свима са којима је сарађивала у периоду у којем је била
начелница ове Градске управе и истакла да је дирнута свим оним што су о њој рекли на данашњој
седници.
По упознавању са предлогом решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају начелника
Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа града Чачка
Славици Каранац, дипломираном правнику из Чачка, престаје рад на положају начелника
Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка,
закључно са 19. септембром 2020. године, због навршења 65 година живота.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
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Образложење
Решењем Градског већа града Чачка, број 06-283/2018-III од 12. децембра 2018. године,
Славица Каранац, дипломирани правник из Чачка постављена је за начелника Градске управе за
стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, на период од 5 година.
Чланом 51. став 1. тачка 7. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 - др. закон, 95/2018др. закон и 86/2019-др. закон), утврђено је да службенику престаје рад на положају даном навршења
65. године живота ако има најмање 15 година стажа осигурања.
Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, доставила је Градском већу
обавештење да Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка, дана 19. 09.2020. године пуни 65 година живота, па јој
престаје радни однос у складу са чланом 163. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016 113/2017, 95/2018, 113/2017-др.
закон, 95/2018-др. закон и 86/2019-др. закон).
Како Славици Каранац, начелнику Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа, рад на положају престаје пре истека периода од 5 година, то је
Градско веће града Чачка донело Решење као у диспозитиву.
ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ
СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ЧАЧКА

По упознавању са предлогом решења и завршеном претресу у оквиру четврте тачке дневног
реда, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности начелника
Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка
ПОСТАВЉА СЕ Рада Ћојбашић, дипломирани правник из Чачка, за вршиоца дужности
начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града
Чачка, почев од 21. септембра 2020. године, до постављења начелника Градске управе за стручне
послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, а најдуже на три месеца.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 17. септембра 2020. године, донело је
Решење о престанку рада на положају начелника Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка, Славици Каранац, дипломираном правнику из Чачка,
због навршења 65 година живота.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017-др. закон, 95/2018-др. закон и
86/2019-др. закон), утврђено је да до постављења начелника управе Веће може поставити вршиоца
дужности- службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који
ће обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
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Ylauou 51. cran 2. OgJryKe o rpaAcKoM )TpaBaMa (,,Cn. .nucr rpa4a 9auna" 6poj 2012019)
je ga sa HaqeJrHr{Ka fpa,{cxe yrpaBe 3a crp) {He [ocJroBe Crcyururune, fpagoHaueJlHl4Ka r{

nponucano

fpagcnor eeha rlox(e 6anu nocrasJleHo

JrLilIe

roje

ranaa

npaBHe Ha).Ke, Ha ocHoBHr{M aKaAeMcKr{M cry.unjanra
aKaAeMcKr.rM

y

creqeHo BrrcoKo o6pasonarre pr: Ha) {He o6:racrra

o6uruy og uajrr,larre 240

cry,4njaua, Macrep crplrcoBur,IM cry4ujava,

ECf$ 6ogora,

Macrep
cueqrjarncrl{qKuM aKaAeMcKHM ctygnjarvra,

cneqr{anncrr/r,rnrrM c"rp},KoBHr{M cryAlrjaua, oAHocHo Ha ocHoBHI4na crygrajalra y rpajasy oA sajuarre
rrerr4pl4 ro.4r,rHe raru cneqrajaflrrcrrlFrKr4M crylujarua ua Saryarery, rroJloxeH ApxaBHI{ crpfIHI4 lz,cll;kfi kr

najuame ner roAr4Ha paAHor r{crycrBa y crpyqu.

Kaxo cy ucrryrbeHr4 3aKoHcKra ycJroBH 3a nocraBJ;erbe BpIxI4oI{a Apl<Hocrpl HaqerHHKa fpaAcrce
r{aqxa u raxo PaAa
)TrpaBe 3a crp) rHe [ocJroBe Cxyrurrune, fpagonaueJrHl4xa N fpa,{cxor reha rpaga
hoj6auruh, AHruroMHpaHr4 rrpaBHlrr raa 9auxa, sarrocJreHa y fpa4cxoj yflpaBz 3a crpylue rrocJloBe
CrSmururue, lpagouaueJrHuKa vr fpa4cxor neha rpa4a 9aura, Ha paAHoM Mecry pyKoBoAI4oIIa
Kanqelapraje 3a nocJroBe lpaAcror neha, racrryrraBa cBe ycJroBe 3a paAHo Mecro cryx6euuxa xa uoroxajy,
ro je fpaacrco aehe rpaAa r{a.{xa AoHeJro peuerbe Kao y AHcno3I{THBy.

IIECTA

TAIIKA:

AOHOIIIBIbE 3AKJEyIIKA O OBJIAmhEBy IPAAOHATIEJIHI,IKA AA
o.4irytlyJtr o )rIIyhIrBAEv HA cJIvlKEEHr4 rrvT v 3EMJSII
IIJIAIIA TPAACKOT BE}A

Y oxnupy oBe raqKe AHeBHor

pep;a, a HaKoH yBo4Hor r.r3JrararLa CJraeuqe

Kapanaq, fpa4cr<o

nehe je je.{HonracHo AoHeJro cre4ehu:

3.AKJbYIIAK

[yr, y

1. .{a lpaaoHarreJrnlrK rpaga r{auxa Moxe, H3y3erHo, AoHerH oAJryKy o ynyhnramy ua crlurSeua
3eMJbu, qraHa fpaAcnor neha, y crryuajy xa4a lpa4cxo rehe He 3aceAa Io AaHa xa4a rpe6a

o6aeuTra crryx6euo flyroBarbe.

2. O AoueruM oAJD/KaMa H3 Taqxe 1. onor 3aKJb) rKa, fpa.4ouaue.nHr4K pr3Berrrrana
nproj nape4noj ce4uuqn.

lpa4cro sehe Ha

***
MN;ryn To4oponuh o6asec'ruo je uranoee fpa.ucror seha Aa je
AHeBHor pega, na je 2. ce4uaqylpaAcxor neha sax-ryrno y 10 qacoBa.

o.qJry"{eHo

rro cB]rM raqKaMa

TPMCKO BEhE
Bpoj: 06-13012020-lll
I 7. cenrepr6 ap 2020. tgUAHQ

'l!1*'i,',:"'
/,i;,
"

3anucHux ca 2. cegHnue fpa4qtor eeha ycro.jeu
13712020-III ot2. oxro6pa 2020. roauue.

je ua 3. cerHr4ur{ fpagcnor

neha

6poj 06-

6

