ЗАПИСНИК
СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 13. октобра 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 4. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун Тодоровић,
Владан Милић, Радован Јовановић, Споменка Шипетић, Милорад Јевђовић, прим. др Славица
Драгутиновић, Немања Трнавац, Драгомир Шипетић, др Биљана Кочовић, Владимир Ристовић,
Драган Филиповић и др Милош Папић, а одсутан је др Милан Лукић.
 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:
Милан Бојовић, помоћник Градоначелника
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Рада Ћојбашић, в.д. начелник Градске управе за стручне послове
Градоначелника и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Вера Јаковљевић, в.д. начелник Градске управе за урбанизам
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Игор Кривокапић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор
др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак
Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“
Милош Стеванић, директор СЦ „Младост“ Чачак
Сузана Симеуновић, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак
Вера Јовановић, директор Предшколске установе „Радост“ Чачак



Скупштине,

да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице, 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 3. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 3. седнице Градског
већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 3. седнице Градског већа града Чачка број 06-137/2020-III од 2.
октобра 2020. 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.
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 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК
ЗА 2020. ГОДИНУ
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА
2020. ГОДИНУ
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
ЧАЧКУ ЗА 2020. ГОДИНУ
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020.
ГОДИНУ
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ
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10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И
ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ
ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2019/2020.
ГОДИНУ
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА
РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2019/2020. ГОДИНУ
15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ
ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ 2020/2021.
ГОДИНУ
16. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМA КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ
17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БР. 4 У ОБЈЕКТУ БР. 4 НА КП. БР. 5417/1 КО
ЧАЧАК
18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ
ОБЈЕКАТА
19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА
20. РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА СКУПШТИНИ,
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. – 30.06.2020. ГОДИНЕ
21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020 - 2022.
ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
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22. А) ДОНОШЕЊЕ 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 2020. ГОДИНИ
Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2020.
ГОДИНИ
23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА
СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2020/2021. ГОДИНУ
24. ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
ПРАВОБРАНИОЦА

О

ПОСТАВЉЕЊУ

ЗАМЕНИКА

ГРАДСКОГ

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
27. ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић. Одлука о
изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину пројектована је у износу од
4.496.000,00 динара што представља умањење у односу на основну одлуку за 266.000,00 динара.
На израду првог овогодишњег ребаланса буџета града Чачка утицала је превасходно околност
епидемије болести ковид 19 због које је Влада Републике Србије 15. марта ове године прогласила
ванредно стање и донела Програм економских мера подршке привреди, а што је довело до смањења
приходне стране у буџетима јединица локалне самоуправе јер су мере Владе дале могућност
одлагања плаћања неких пореза који су приходи локалних самоупарав пре свега пореза на зараде.
Стога је у овом ребалансу буџета града Чачка дошло до усаглашавања приходне и расходне стране
буџета са потребама буџетских корисника. Фактори који су узети у обзир приликом пројекције
прихода су: остварени приходи буџета града и буџетских кориснка у периоду јануар - септембар
2020. године, кретање масе зарада у јавном сектору и профитабилност јавних предузећа кроз уплату
добити јавних предузећа. Пројекција расхода и издатака буџета града Чачка заснива се на:
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оствареним расходима и издацима буџета Града у периоду јануар – септембар 2020. године,
пренетим наменским средствима по завршном рачуну из 2019. године, захтевима и приоритетима
буџетских корисника за 2020. годину и уговореним обавезама по пројектима са ресорним
министарствима и донаторима.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да се из ребаланса буџета за ову годину може
видети да је Чачак упркос ситуацији пандемије корона вируса успео да обезбеди нормално
функционисање како јавних установа и предузећа, а оно што је сада приоритетно је функционисање
града пред зимски период. Ребаланс је друштвено одговоран и средствима су покривени сви
корисници попут школа, установа, предшколских установа и др, а такође су обезбеђена средства за
социјална давања, па је за Управу за друштвене делатности ребалансом издвојено 2 милијарде
динара. Што се тиче мера популационе политике, истакла је да је веома важно што за то нису
умањена средства без обзира на епидемију, што су обезбеђена давања незапосленим мајкама, да ће
сви захтеви бити покривени као и сви захтеви у вези биомедицинске оплодње. Што се тиче
предшколских установа, ова ситуација захтева појачане мере које се тичу сигурног боравка деце и
запослених, као што су и свеукупне мере заштите на завидном нивоу и Град се потрудио да
средства за то обезбеди у буџету. Што се тиче јавних предузећа, осврнула се на додатна средства за
одређене субвенције, нпр субвенције Градском зеленилу за замену стабала односно пошумљавање
по пројекту који траје и наставља се. Истакла је и средства из текуће буџетске резерве издвојена до
сада као помоћ у лечењу суграђана и добро је да су ребалансу такође обезбеђена таква средства.
Такође, ребалансом су покривена социјална давања и разне услуге из ове области попут услуге
персоналне асистенције, што је јако битно. Поставила је питање у вези средстава везаних за
актуелну епедемиолошку ситуацију, односно да ли су та средства фиксна или се средства могу наћи
и на другим позицијама, обзиром да се не може предвидети развој ситуације.
Зоран Тодосијевић је истакао да је стална буџетска резерва, на којој су средства везана за
епидемиолошку ситуацију пројектована на 5,1 милион динара, што сматра довољним али ако буде
потребно може се реаговати са текуће буџетске резерве. Иначе, на позицији сталне буџетске резерве
налазе се и средства која ће бити потребна у случају других непогода попут поплаве.
Владан Милић изразио је захвалност свим предузећима и установама у Граду као и школама
на разумевању за ситуацију у овој години која је била тешка, како би се година фискално успешно
привела крају и истакао да су ребалансу буџета претходили бројни састанци. Град ће наставити да
завршава пројекте који су започети попут изградње балон сале и кухиње у основној школи у
Бресници, потом фискултурне сале у Доњој Трепчи за шта су обезбеђена средства до краја године.
Средства ће бити додељена и медијима по конкурсу као и субвенције пољопривреди, тако да све
што је планирано биће и остварено. На крају је истакао да ће се са истом одговорношћу радити и
буџет за 2021. годину.
Драгомир Шипетић навео је да је израда ребаланса буџета похвална за оне који су га
израдили и руководство Града, да је ресор социјалне заштите у потпуности покривен финансијски
тако да су услуге обављане континуирано и у условима епидемије и тако ће се и наставити. Овим
ребалансом предвиђена су средства за континуирано плаћање тих услуга како не би дошло до
прекида пружања ових услуга, чак ни у време трајања ванредног стања или ванредне ситуације, на
чему се посебно захваљује пружаоцима тих услуга. Нивелацијом средстава у буџету омогућено је да
се обезбеде средста за пружање услуга до марта месеца следеће године. На крају је истакао да
очекује да ће установа „Зрачак“ добити лиценцу за пружање услуга и преузети услуге које Град
плаћа, што ће довести до уштеде у буџету.
Споменка Шипетић истакла је да када се ребаланс буџета сагледа свеобухватно у односу на
оне који су учествовали у његовој изради, пре свега Градска управа за финансије, руководство
Града и кориснике буџета, ребаланс може добити похвалну оцену и предлаже да његово усвајање.

5

Истакла је ће упркос проблемима који су настали ове године, фискална година бити успешно
завршена.
Драган Филиповић сматра да је овим ребалансом Град испунио циљ да сви буџетски
корисници имају довољно средстава за нормално функционисање, као што је то био циљ и пре
израде ребаланса и да ће Град нормално функционисати на најбољи могући начин у тренутним
околностима. Везано за ресор за који је надлежан, истиче да су средства намењена за саобраћајнице
обезбеђена и радиће се по плану. Позива све чланове Градског већа да гласају за овакав предлог
ребаланса буџета.
Милун Тодоровић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је да ће Град
наставити одговорну политику кроз буџет Града, да ће се штедети и на основу тих уштеда правити
добри резултати у раду предузећа и установа. Истакао је и важност наставка рада по пројектима
који су започети и који ће се радити убудуће, било да је у томе партнер Влада РС или неко други, а
један од важнијих пројеката је пројекат канала за наводњавање. Истакао је да у односу на светску
ситуацију, држава Србија не стоји финансијски лоше, а исто важи и за град Чачак. Уредно се
измирују кредитна задужења, чиме се смањује задуженост. Такође, грејна сезона се мора одвијати
као и до сада. Све у свему, Чачак је спреман на нови талас епидемије, обзиром да је у окружењу
наше државе то увелико у току и очекује се погоршање ситуације и код нас.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднели су др
Петар Домановић и Владимир Гојгић који су истакли да је израда Измена и допуна Програма
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину условљена битно промењеним околностима у
којима је јавно предузеће пословало. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак
за 2020. годину врше се на основу оствареног обима послова и реализације средстава из буџета
града Чачка за 2020. годину и опредељених средстава за потребе ЈКП „Комуналац“ Чачак до краја
текуће године. Наведене су неке од значајнијих измена у Програму пословања за 2020. годину, као и
измене које се тичу Програма буџетске помоћи.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком:
-да су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину
урађене у складу са Законом о јавним предузећима и Предлогом Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената
годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за
период 2020-2022 године јавнних предузећа и других облика организовања који обављају делатност
од општег интереса;
- да су Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за
2020. годину урађене у складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету за 2020. годину.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је очигледну одговорност у функционисању
предузећа у ком циљу је измена и допуна Програма пословања за ову годину. Очигледно је да се
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води рачуна о приоритетима, у шта се убраја и зимско одржавање. Истакла је да је изменом
Програма све транспарентно предвиђено као и наведено када ће се одређени пројекти моћи
наставити. Поставила је питање умањења трошкова за гориво.
Др Петар Домановић је истакао да се ушло у последњи квартал ове године, да су све
потребе добро сагледане, да су уштеде у гориву настале као последица рационализације руте
кретања возила јер је предузеће урадио програм оптимизације руте кретања чиме је смањена путања
возила и остварена знатна уштеда у гориву због чега је у програму пројектована уштеда на тој
ставки.
Радован Јовановић похвалио је увођене нових ИСО стандарда у раду предузећа што је јако
битно за привреду града Чачка јер тако друга предузећа могу да рационализују свој рад, посебно
предузећа која су такође увела ове стандарде.
По упознавању са изменама и допунама Програма и завршеном претресу Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма
пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину, и упутило Скупштини на разматрање и
доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

По упознавању са изменама Програма у оквиру друге тачке дневног реда и завршеном
претресу Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене
Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2020. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
***
Даљем току седнице не присуствује Владан Милић.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ
Обједињено уводно излагање у оквиру ове, као и пете и шесте тачке дневног реда поднели
су Драган Николић и Владимир Гојгић. Израда Измена и допуна Програма пословања ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину условљена је битно промењеним околностима у којима је
јавно предузеће пословало. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за
2020. годину врши се на основу оствареног обима послова и реализације средстава из буџета града
Чачка за 2020. годину и опредељених средстава за потребе ЈКП „Градско зеленило“ Чачак до краја
текуће године. Наведене су неке од значајнијих измена у Програму пословања за 2020. годину, као и
измене које се тичу Програма буџетске помоћи и Програма одржавања јавних зелених површина у
граду Чачку за 2020. годину.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком да су:
- Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину
урађене су у складу Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и допунама
Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената
годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за
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период 2020–2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност
од општег интереса;
- Измене Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020.
годину урађене су у складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак за 2020. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП
„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

По упознавању са изменама Програма у оквиру четврте тачке дневног реда Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене Програма коришћења
буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2020. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ
ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2020. ГОДИНУ

По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених
површина у граду Чачку за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Миодраг Јаћимовић и
Владимир Гојгић. Израда Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за
2020. годину условљена је битно промењеним околностима у којима је јавно предузеће пословало.
Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину врше се на основу
оствареног обима послова и реализације средстава из Буџета града Чачка за 2020. годину и
опредељених средстава за потребе ЈКП „Моравац“ Мрчајевци до краја текуће године.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су
Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2020. годину урађене су у
складу Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету
града Чачка за 2020. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма
пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године
јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
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ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА
2020. ГОДИНУ

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда подне ли су Драган
Вукајловић и Владимир Гојгић. Израда Измена Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020.
годину условљена је промењеним околностима у којима је јавно предузеће пословало. Потреба за
Изменама програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину настала је нарочито због
изненадних непланираних расхода, који се нису могли предвидети у моменту израде и доношења
Програма пословања за 2020. годину. Наведене су неке од значајнијих измена у Програму
пословања за 2020. годину, као и измене које се тичу Програма буџетске помоћи.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком да су:
Измене Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину урађене су у складу
Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града
Чачка за 2020. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма
пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020–2022. године
јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.
Измене Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годину урађене
су у складу са Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету града Чачка за 2020. годину.
По упознавању са изменама Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке
о давању сагласности на измене Програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2020. годинуи доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2020. ГОДИНУ

По упознавању са изменама Програма у оквиру осме тачке дневног реда и завршеном
претресу Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на измене
Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Градац “ Чачак за 2020. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2020. ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Војин Јаковљевић и
Владимир Гојгић. На основу искуства првих девет месеци 2020. године, Измене и допуне
Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину односе се на промене у
Финансијском плану и то на промене у укупном износу и промене у структури планираних прихода
и расхода за 2020. годину.
Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да су
Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину урађене у
складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2020. годину.

9

По упознавању са изменама и допунама Програма Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Јавне установе
„Туристичка организација Чачка“ за 2020. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ
КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2020.
ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Милош Стеванић, који је
упознао чланове Градског већа са изменама Програма рада и финансијског плана Установе за
физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020. годину, које је донео Управни одбор
Установе на седници одржаној 9. октобра 2020. године, и објаснио на шта се измене односе.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је установа употребила све своје снаге и
ресурсе да се уреде терени за спортске активности као и остали рекреативни садржаји на добробит
грађана. Сугерисала је да треба развити и неке нове садржаје и програме који би били на корист
здравља суграђана, а нарочито неке садржаје које се тичу предшколског узраста и предшколских
установа.
Милош Стеванић је истакао да се спортски клубови у садржајима које нуди СЦ бесплатно
баве спортом, а у Соколани и бесплатно спроводи програм корективне гимнастике, тако да садржаје
Спортског центра користе сви грађани од најмлађег узраста до најстаријег. Истакао је и да су на
девет локација ове године изграђени спортски терени, које превасходно користе најмлађи
суграђани.
Драган Филиповић сматра да на давању предлога за обогаћивање или осмишљавање
садржаја који се могу спроводити на спортским и рекреативним теренима могу сви да раде,
нарочито чланови Градског већа, а не само Спортски центар.
По упознавању са изменама и допунама Програма и завршеном претресу Градско веће је
једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене програма рада и
финансијског плана Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2020.
годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА
РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ
„МОЈЕ
ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

Сузана Симеуновић у обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда
детаљно је образложила реализоване активности ПУ „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину
и истакла да су у извештајном периоду реализоване све активности у складу са Годишњим планом
рада за 2019/2020. годину, уз посебан осврт на специфичности ове установе. Потом је упознала
чланове Градског већа са Планом рада ПУ „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину
детаљно образлажући све планиране активности, услове и капацитете за остваривање тих
активности и истакла да се овај план ослања на важеће законе, правилнике, протоколе и стратешке
акте установе и представља даљу операционализацију наведених докумената.
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По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је похвалила предшколске установе чији су планови за ову годину
измењени јако мало обзиром на ситуацију пандемије вируса ковид 19. Истакла је и помоћ које су
предшколске установе имале од стране Републике у виду препорука о понашању у свакој могућој
ситуацији за време епидемије.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о раду Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за 2019/2020. годину, и упутило
Скупштини на разматрање и усвајање.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ГОДИШЊИ
ПЛАН
РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

По упознавању са Годишњим планом рада у оквиру дванаесте тачке дневног реда, Градско
веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак за радну 2020/2021. годину, и упутило Скупштини
на разматрање и доношење.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ
ПЛАНА РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“
ЧАЧАК ЗА 2019/2020. ГОДИНУ

Вера Јовановић у обједињеном уводном излагању по овој тачки и следећој дневног реда
упознала је чланове Градског већа са извештајем о раду ПУ „Радост“ Чачак за 2019/2020 годину
детаљно образлажући све елементе извештаја. Истакла је да су у извештајном периоду реализоване
све активности планиране програмом рада за радну 2019/2020. годину, односно обављана је
делатност установе која обухвата образовање и васпитање деце предшколског узраста, као и
исхрану, негу, превентивну здравствену и социјалну заштиту деце предшколског узраста у складу
са законом. Потом је упознала је чланове Градског већа са Годишњим планом рада ПУ „Радост“
Чачак за радну 2020/2021. годину и истакла да је Годишњи план конципиран тако да усмерава даљи
развој и унапређење целокупне делатности установе у правцу остваривања постављених стандарда.
У даљем излагању детаљно је образложила све елементе плана рада по областима рада.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о раду Предшколске установе „Радост“ Чачак за 2019/2020. годину, и упутило
Скупштини на разматрање и усвајање.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ
НА
ГОДИШЊИ
ПЛАН
РАДА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА РАДНУ
2020/2021. ГОДИНУ

По упознавању са Годишњим планом рада у оквиру четрнаесте тачке дневног реда, Градско
веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план рада
Предшколске установе „Радост“ Чачак за радну 2020/2021. годину, и упутило Скупштини на
разматрање и доношење.
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ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМA
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднеле су Вера Јаковљевић и Мирјана
Ђоковић. Правни основ за доношење Програма о изменама и допунама Програма коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години садржани су
одредбама Закона о заштити животне средине, Одлуке о буџетском Фонду за заштиту животне
средине града Чачка и Статута града Чачка. Скупштина града Чачка донела је Програм коришћења
средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Чачка у 2020. години, али је у току
примене Програма уочено да неке од предвиђених активности није могуће реализовати, а да је
потребно реализовати неке активности које првобитно нису биле предвиђене.
По упознавању са нацртом Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма о
изменама и допунама Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне
средине града Чачка у 2020. години, који ће бити достављен Скупштини на разматрање и доношење
по прибављеној сагласности од Министарства заштите животне средине.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА БР. 4 У
ОБЈЕКТУ БР. 4 НА КП. БР. 5417/1 КО ЧАЧАК
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Вера Јаковљевић. Градско
веће града Чачка донело је решење о покретању поступка експропријације пословног објекта број 1,
у површини од 49м2 изграђеног на кат.парцели број 5416 КО Чачак 23. априла 2020. године.
Решењем Градске управе за урбанизам града Чачка од 24. августа 2020. године, усвојен је захтев
Градског правобранилаштва и извршена експропријација објекта бр. 1 површине у габариту 49 м2,
саграђеног на к.п. бр. 5416 КО Чачак, од досадашњег власника Милоша Врцаловић из Чачка, на
основу Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку и решења Владе РС од 16. јула 2020. године о
утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу изградње градског спортског
центра.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драган
Филиповић који се надовезао на излагање известиоца и истакао да се од експроприсаног локала
добија мањи објекат за 1 метар квадратни, уз доплату.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог решења о отуђењу из јавне својине града Чачка пословног простора бр. 4 у
објекту бр. 4 на кп. бр. 5417/1 КО Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ
УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Игор Кривокапић. Правни
основ за доношење Одлуке о радном времену угоститељских објеката садржан је у одредбама
Закона о локалној самоуправи и Статута града Чачка којима је прописано да скупштина Града
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одређује радно време угоститељских објеката, као и одредбама Закона о прекршајима којима је
пропиосано да се прекршаји могу прописивати законом или уредбом, односно одлуком скупштине
аутономне покрајине, скупштине општине, скупштине града и скупштине града Београда.Овом
одлуком утврђује се радно време угоститељских објеката за смештај и угоститељских објеката за
исхрану, пиће и напитке, као и објеката за приређивање забавних игара.Такође, овом одлуком се
прописују прекршаји и прекршајне казне за непоштовање прописаног радног времена, у складу са
Законом о прекршајима којим је прописано да одлукама скупштине аутономне покрајине,
скупштине општине, скупштине града и скупштине града Београдам могу се прописани новчане
казне само у фиксном износу.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
радном времену угоститељских објеката, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
ЈЕДИНИЦА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ И
СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ ЈЕДИНИЦЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА
УЗБУЊИВАЊЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни
основ за доношење Одлуке о образовању јединица цивилне заштите опште намене и
специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање на територији града Чачка садржан је у
одредбама Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама, Одлуке о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка и Статута града Чачка.
Овом одлуком се, у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним
ситуацијама, и Одлуком о организацији и функционисању цивилне заштите на територији град
Чачка, образују јединице цивилне заштите опште намене града Чачка, и то као оперативне снаге за
извршавање мера цивилне заштите као што су локализовање и гашење почетних мањих пожара и
шумских пожара, учешће у заштити од поплава, указивање прве помоћи, учешће у збрињавању
угроженог становништва, помоћ у асанацији терена и друге активности по процени Градског штаба
за анредне ситуације. Одлуком се формира 14 јединица цивилне заштите опште намене јачине вода
са укупно 574 обвезника цивилне заштите и 1 специјализована јединица цивилне заштите за
узбуњивање јачине одељења, са детаљнијом поделом по деловима територије града са називима
јединица.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
образовању јединица цивилне заштите опште намене и специјализоване јединице цивилне заштите
за узбуњивање за територију града Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ, РАДИ ПОДНОШЕЊА
СКУПШТИНИ, ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. –
30.06.2020. ГОДИНЕ

Владимир Гојгић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа да је правни основ за израду извештаја о раду јавних предузећа чији је оснивач град
Чачак, садржан у члану 64. Закона о јавним предузећима као и изменама и допунама Закона о
локалној самоуправи обзиром да је тим одредбама прописано да Градско веће подноси
шестомесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини града, ради даљег извештавања у
складу са Законом. Истакао је да је извештај сачињен на основу извештаја о реализацији годишњег

13

програма пословања за овај извештајни период које извештаје је Градској управи за локални
економски развој доставило 9 јавних предузећа чији је оснивач град Чачак. Посебно је нагласио да
извештај садржи 12 тематских целина а свака тематска целина уз текстуално образложење садржи и
табеларни приказ вредности по јавним предузећима. Закључак је да у извештајном периоду није
дошло до поремећаја пословања ових јавних предузећа односно пословање није било угрожено,
упркос отежаним околностима изазваних пандемијом ковида 19.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно утврдило и поднело Скупштини
града Извештај о раду јавних предузећа чији је оснивач град Чачак за период 01.01. - 30.06.2020.
године.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ
У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020 - 2022. ГОДИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Владимира Гојгића, Градско
веће је једногласно донело:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
и расписало
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2020. ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020-2022. ГОДИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
Програм локалног економског развоја за период 2020 – 2022. година (“Сл.лист града Чачка“, бр.
22/2020) у делу који се односи на МЕРУ: 3. ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ кроз
подршку: 3.1. Производних иновација које имају могућност директне примене и дефинисане
користи у ланцу вредности производа; 3.2. Развоја коператива, кластера и других облика
удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца; 3.3.
Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на
инострана тржишта; 3.4. Обезбеђивања средстава за проширење или изградњу нових производних
капацитета и 3.5. Mикро предузећима и стартаповима који нису у тешкоћама и регистровани су на
територији града Чачка у циљу јачања конкурентности њихових производа и стварања боље
позиције на тржишту, предвиђа да се овај јавни позив може расписати за напред наведену меру и да
га објављује град Чачак (у даљем тексту: Град).
ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2020 –
2022. ГОДИНА
Извори и намена средстава
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Средства за реализацију Програма обезбеђују се у буџету града Чачка. Средства се могу користити
за финансирање пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и сектору
услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала и
средња предузећа, предузетници, микро предузећа и стартапови са регистрованим седиштем на
територији града Чачка који имају пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које
се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се пријаве за
доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним Одлуком о условима и начину реализације
програма локалног економског развоја за 2020. годину и Програмом локалног економског развоја за
период 2020-2022. година.
Изузимање од права на доделу средстава
Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета
Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају
делатности у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као и привредним субјектима у
тешкоћама.
Висина средстава која могу бити додељена
Висина средстава која могу бити додељена од стране Града Чачка за реализацију мере Подстицање
конкурентности једном привредном субјекту је највише до 10.000.000,00 динара у току три
узастопне фискалне године, с тим што укупна висина додељене де минимис државне помоћи једном
привредном субјекту у току три узастопне фискалне године не може бити већа од 23.000.000,00
динара.
Град Чачак у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује инструмент
доделе средстава.
Средства се могу одобрити искључиво у виду подстицаја.
МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де
минимис државна помоћ).
За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове: трошкове
иновација (трошкови инструмената, уговорних истраживања, техничког знања и патената који су
купљени и лиценцирани, саветодавних услуга, оперативни и трошкови израде техничке студије
изводљивости), трошкове развоја коператива, кластера и других облика удруживања (са
циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца), трошкове настале
за добијање међународних сертификата, трошкове проширења или изградње нових
производних капацитета и трошкове уређења пословања у складу са захтевима међународних
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стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација), обележавање
производа „CE знаком“, оправдани трошкови тестирања нових производа и оправдани
трошкови побољшања постојећих и развоја нових производа.
Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева иновативно
производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручју Републике Србије. Град
Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања делимичног развоја и
примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може показати директна
исплативост иновативног решења. Приликом доделе ове врсте субвенције посебно ће се водити
рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз одговарајућу документацију
или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност решења, а износ овог
суфинансирања је до 50% директних трошкова.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту за подршку развоја коператива, кластера
и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код
доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који настају као резултат рада различитих
облика удруживања само уколико је кроз бизнис план и анализу (трошкова и користи)
недвосмислено доказано да без заједничког наступа не би било могуће остварити пласман робе на
трећим тржиштима или код доминантног купца, а износ овог суфинасирања је до 50% директних
трошкова. Ова мера може трајати најдуже годину дана.
Град Чачак може доделити подстицај пословном субјекту за суфинансирање трошкова стицања
међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже исплативост
таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано тржиште. Износ
овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања неопходног
грађевинског материјала који је употребљен или ће се употребити за проширење или изградњу
нових производних капацитета у износу до 100,00 ЕУР по средњем курсу Народне банке Републике
Србије на дан подношења пријаве по метру квадратном бруто површине у основи објекта –
пословног простора (халског простора намењеног производњи), који је неопходан за проширење
или започињање производног процеса.
Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а бизнис планом мора бити предвиђен завршетак
градње и стицање употребне дозволе у року који не може бити дужи од три године. Предузеће или
власник предузећа које конкурише за овај подстицај мора бити кумулативно власник и земљишта и
објекта. Процес производње привредног субјекта који је конкурисао мора бити у пословним
просторијама које су предмет изградње минмум пет година од момента стицања употребне дозволе.
Уз осталу претходно дефинисану документацију пословни субјект посебно кроз бизнис план који се
односи на коришћење објекта који је у градњи или је изграђен у 2020. години мора навести податке
да ли и како производни објекат утиче на запошљавање нових радника, на повећање извоза и укупне
перформансе предузећа.
Максималан износ субвенције по једном привредном субјекту је до 2.000.000,00 динара у једној
години и само једном се може конкурисати за исти објекат.
Град Чачак може доделити подстицај микро предузећима и стартаповима, који нису у тешкоћама и
регистровани су на територији града Чачка, у циљу јачања конкурентности њихових производа и
стварања боље позиције на тржишту. Корисници подстицајних средстава су микро предузећа и
стартапови који нису у тешкоћама и регистровани су на територији града Чачка, а средства се могу
доделити и микро предузећима и стартаповима који користе услуге Научно технолошког парка
Чачак. Средства се додељују за покривање до 50% оправданих трошкова, са ограничењем на
максималан износ до 300.000,00 динара по привредном субјекту.
Подстицај у оквиру ове подмере се може доделити за следеће намене:
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- уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација
стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
- тестирање нових производа;
- побољшање постојећих и развој нових производа.
Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за делатности које
директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за
покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са
извозним активностима и за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе.
Давалац де минимис државне помоћи се обавезује да у писаној форми, обавести корисника о томе
да му додељује де минимис државну помоћ, као и о износу помоћи израженом у облику (бруто)
новчане противвредности помоћи коју му додељује.
Пре доделе нове де минимис државне помоћи, давалац де минимис државне помоћи је у
обавези да затражи од корисника де минимис државне помоћи да га, у писаној форми,
обавести о свакој другој де минимис државној помоћи која му је додељена у текућој
фискалној години и у претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за
доделу државне помоћи или другим прописом који уређује доделу де минимис државне
помоћи.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде
студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег производа на
новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза.
Подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку има обавезу да
достави:
1. Образац пријаве (може се преузети са званичног сајта града Чачка)
2. Пратећу документацију која обухвата:
2.1. пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне инвестиције
за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву, а који мора садржати све
елементе који упућују на јасну повезаност са наменом подстицаја. Пројекат – пословни/бизнис план
одобрењем подстицајних средстава постаје саставни део Уговора о додели средстава;
2.2. оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја инвеститора
за претходне три године пословања подносиоца пријаве, са налазом овлашћеног ревизора (ако
постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а страно правно лице подноси
оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски језик (уз налаз овлашћеног ревизора,
ако је то у складу са националним законодавством страног предлагача инвестиционог пројекта, или
изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља извештај овлашћеног ревизора), наведене
фотокопије оверава подносилац пријаве;
2.3. оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који
подноси инвеститор са седиштем на територији Града Чачка, односно извод из одговарајућег
регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три месеца, оверени од
стране надлежног органа (Јавни бележник), као и оверени превод извода на српски језик;
2.4. писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте
оправдане трошкове није додељена државна помоћ, а ако јесте, или уколико је аплицирао за
средства којима се реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по
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ком основу и у ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе;
2.5. доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (које
издаје Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Чачак), а за стране инвеститоре који
нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у Републици
Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број додељен у складу
са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
2.6. подносилац пријаве дужан је да уколико му се одобре подстицајна средства, а најкасније
уз захтев за исплату приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која послује на
територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града Чачка, на износ
укупног подстицаја који му је одобрен од стране Града Чачка (за привредне субјекте који су
регистровани краће од три године потребно је да уз пријаву доставе писмо о намерама пословне
банке да ће им бити издата банкарска гаранција на износ подстицаја који траже од Града);
2.7. поред банкарске гаранције, подносилац пријаве дужан је да приложи две регистроване и
потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате законске
затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају
неиспуњења уговорних обавеза;
2.8. подносилац пријаве уколико подноси пословни/бизнис план за тачку 3.4. Обезбеђивање
средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, дужан је да достави доказ о
власништву (препис листа непокретности издат од Службе за катастар непокретности) земљишта на
коме ће се градити објекат – пословни простор (халски простор намењен производњи) и објекта –
пословног простора (халског простора намењеног производњи) уколико је исти изграђен у 2020.
години, важећу грађевинску дозволу издату од Градске управе за урбанизам и употребну дозволу
издату од Градске управе за урбанизам за објекат – пословни простор (халски простор намењен
производњи) уколико је изграђен у 2020. години (уколико се реализација пројекта не завршава у
2020. години, подносилац пријаве биће у обавези да уз извештај о реализацији пројекта достави
доказ о власништву објекта – пословног простора (халског простора намењеног производњи) и
употребну дозволу издату од Градске управе за урбанизам за објекат – пословни простор (халски
простор намењен производњи).
Пријава се подноси на српском језику.
Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава, анализа поднетих
пројеката, уговор о додели средстава, исплата додељених средстава
Градска управа за локални економски развој утврђује испуњеност формалних услова за доделу
средстава у складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског
развоја за 2020. годину и достављеном Пријавом.
Градска управа за локални економски развој одбацује неблаговремене Пријаве.
Градска управа за локални економски развој врши стручну анализу пројеката у складу са
Програмом локалног економског развоја за период 2020 – 2022. година и Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2020. годину на основу достављених
Пријава, и Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене доставља Комисији за доделу
средстава у реализацији програма локалног економског развоја.
Градско веће града Чачка доноси одлуку о додели средстава у складу са Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2020. годину и расположивим
буџетским средствима на предлог Комисије за доделу средстава у реализацији програма локалног
економског развоја. Додела средстава регулише се уговором којим се уређују међусобна права и
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обавезе града Чачка и корисника средстава у складу са коначном одлуком коју је донело Градско
веће града Чачка.
Уговор о додели средстава нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања, рок за
реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин
исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист града
Чачка - банкарска гаранција и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.
Комисија за надзор у реализацији програма локалног економског развоја прати динамику
реализације пројекта и испуњавање уговорних обавеза корисника средстава и о томе сачињава
извештај који доставља Градском већу града Чачка.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза, Градска
управа за финансије може по основу издате банкарске гаранције, и бланко соло менице, да наплати
средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
На званичном сајту града Чачка може се извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину
реализације програма локалног економског развоја за 2020. годину, Програма локалног економског
развоја за период 2020 – 2022. година и других пратећих аката, којима се дефинишу начин, услови
и критеријуми за доделу средстава.
Пријаве се подносе на адресу:
Град Чачак
Градска управа за локални економски развој
Ул. Жупана Страцимира бр. 2
32 000 Чачак
Са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма
локалног економског развоја у 2020. години на територији града Чачка.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране заједничке писарнице Градских
управа града Чачка.
Јавни позив се објављује у локалном листу “Чачанске новине“. Рок за подношење пријава са
пратећом документацијом је 16.11.2020. године до 15,00 часова или док се средства не утроше.
Привредни субјекат може конкурисати са једним пројектом по једној мери у току календарске
године.
Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у канцеларијама
бр. 127 и 214 Градске управе за локални економски развој - Служба за правне послове и развој
приватне иницијативе од 07-15 часова сваког радног дана или на телефон број: 032/309-049
(особе за контакт Марија Гавриловић и Владимир Гојгић).
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: А) ДОНОШЕЊЕ 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 2020. ГОДИНИ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић и дискусије
прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да је Град и у условима епидемије обезбедио
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завидан ниво средстава за јавно информисање који је исти као и у претходној години, Градско веће
је једногласно донело:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком расписује се конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2020. години ( у даљем тексту:
Конкурс), у форми јавног позива и дефинишу основни елементи конкурса.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области
јавног информисања из буџета града Чачка у 2020. години и то за пројекте производње медијских
садржаја.
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. јавни интерес који ће се конкурсом
суфинансирати;
2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту;
4. који субјекти имају право учешћа;
5. критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства
6. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи;
7. информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта;
8. позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији.
Члан 2.
Конкурс се расписује у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за
живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне самоуправе у области културног и
уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта, културе, туризма,
привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања особа са инвалидитетом
односно ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина и другог јавног
интереса у области јавног информисања у складу са Законом.
Члан 3.
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, а која ће бити расподељена путем јавног позива у 2020. години у износу од
20.000.000,00 динара, опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2020. годину, апропријација
593/0, економска класификација 423000 „Услуге по уговору – остваривање и унапређивање јавног
интереса у области јавног информисања“ и распоређују се за пројекте производње медијских
садржаја у износу од 20.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може одобрити по
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пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту
износи 3.500.000,00 динара;
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за
суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем
штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом
95 – 97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ( „Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011,
91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности ( de
minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију,
може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
Члан 4.
Право учешћа на конкурсу има:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и који
има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је
уписан у Регистар медија;
Град Чачак не може суфинансирати пројекат издавача медија који није уписан у Регистар
медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности
(de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две фискалне године прелази 23.000.000,00
динара.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски
користила.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине
(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена
пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или
локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у
тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет
медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја за телевизију.
Члан 5.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
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1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
-

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривања намене конкурса;
усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта
настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност
предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за
електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн
медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
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Члан 6.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на веб сајту града Чачка
www.cacak.org.rs и у листу „Чачанске новине“.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о изменама и
допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов саставни део. Образац се објављује на
сајту града Чачка.
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
-

-

попуњен предлог пројекта (у четири примерка);
попуњен буџет пројекта (у четири примерка);
решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне
регистре;
решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун, која није старија од
датума расписивања конкурса;
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за
електронске медије;
оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника
који се бави производњом медијских садржаја);
потписану изјаву учесника конкурса о додељеној државној помоћи мале вредности
(Образац изјаве се објављује на сајту града Чачка);
потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској
години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног
информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу (у слободној форми).

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у листу
„Чачанске новине“.
Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско веће,
улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.
Члан 7.
Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси Градско веће града Чачка, у форми
решења, а на основу предлога Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања ( у даљем
тексту: Комисија) са образложењем и то најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.
Предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.
Градско веће града Чачка доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Поред Решења о расподели средстава са образложењем, објављује се и предлог Комисије о
расподели средстава, као и информација за све учеснике конкурса који су добили мањи износ
средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у складу са
додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена.
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Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Након доношења Решења, закључује се Уговор о суфинансирању пројеката из области
јавног информисања, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.
Члан 8.
Комисију од 3 (три) члана именује Градско веће града Чачка и то из реда независних
стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну
функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Већина чланова Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења,
уколико такав предлог постоји.
Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у прописаном року, Градско
веће града Чачка, именује чланове Комисије из реда независних стручњака за медије и
медијских радника.
Одлука о именовању Комисије, доноси се у форми решења.
Решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе.
Градско веће града Чачка, кроз Јавни позив за учешће на конкурсу, позива новинарска и
медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе
предлог за чланове Комисије са биографијом.
Рок за достављање предлога за чланове Комисије је 20 (двадесет) дана од дана
објављивања конкурса.
Решење о именовању Комисије објављује се на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Члан 9.
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области јавног
информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави
наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу 2, који је одштампан уз
Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов
саставни део и објављује се на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику
односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала.
Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да
достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним
текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације: редни број
компакт диска / исечка из новина; назив прилога / текста; тема прилога / текста; учесници
прилога; емисија у којој је прилог емитован / рубрика у новинама у којој је текст објављен.
Члан 10.
На све што није уређено овом одлуком, примењују се одговарајуће одредбе Закона о
јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање
јавног интереса у области јавног информисања.
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Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА
КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2020.
ГОДИНИ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је
једногласно расписало:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА У 2020. ГОДИНИ
I Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за 2020. годину за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о
актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне
самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања,
науке, спорта, културе, туризма, привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања
особа са инвалидитетом односно ради подизања квалитета информисања припадника националних
мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са Законом и то за
пројекте производње медијских садржаја.
II Средства за суфинансирање пројеката
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, износе 20.000.000,00 динара и опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2020.
годину, а Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинсирање пројеката
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2020.
години, бр. 06-143/2020-III од 13. октобра 2020. године, распоређена су за пројекте производње
медијских садржаја у износу од 20.000.000,00 динара. Најмањи износ средстава који се може
одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по
пројекту износи 3.500.000,00 динара;
Учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за
штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, може поднети захтев за
суфинансирање највише до 80% вредности пројекта. Пројектима који се реализују путем
штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом
95 – 97 Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ( „Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011,
91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правилима за државну помоћ мале вредности ( de
minimis државна помоћ).
Учесник конкурса за суфинансирање пројекта производње медијских садржаја за телевизију,
може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта.
III Право учешћа на конкурсу
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Право учешћа на конкурсу има:
1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
2. правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и који
има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија који је
уписан у Регистар медија;
Град Чачак не може суфинансирати пројекат издавача медија који није уписан у Регистар
медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица којима је додељена државна помоћ мале вредности
(de minimis), а чији укупан износ у текућој и претходне две фискалне године прелази 23.000.000,00
динара.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној форми
поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски
користила.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине
(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена
пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или
локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у
тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта за
суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет
медије и новинске агенције, односно 50% вредности пројекта за суфинансирање пројеката
производње медијских садржаја за телевизију.
IV Критеријуми за оцену пројеката:
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
3) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
4) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује:
5. Значај пројекта са становишта:
-

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривања намене конкурса;
усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
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-

заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког
приступа.

6. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и
потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта
настављају се након што се оконча подршка).
7. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
8. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност
предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:
3. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за
електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн
медије);
4. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
V Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве
Конкурс се објављује на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs и у листу „Чачанске
новине“.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 (двадесет) дана од дана објављивања у листу
„Чачанске новине“.
VI Пријава на конкурс
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о изменама и
допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов саставни део. Образац се објављује на
сајту града Чачка.
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
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-

-

попуњен предлог пројекта (у четири примерка);
попуњен буџет пројекта ( у четири примерка);
решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне
регистре;
решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне
регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун која није старија од
датума расписивања конкурса;
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за
електронске медије;
оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника
који се бави производњом медијских садржаја);
потписану изјаву учесника конкурса о додељеној државној помоћи мале вредности
(Образац изјаве се објављује на сајту града Чачка);
потписану изјаву учесника конкурса да ли је за исти пројекат у текућој календарској
години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног
информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу (у слободној форми).

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у листу
„Чачанске новине“.
Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско веће,
улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС“.
VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије
Позивају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци заинтересовани за
рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије са биографијом, који нису у сукобу интереса
и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције, најкасније 20
(двадесет) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Чачанске новине“, на адресу: Град
Чачак – Градско веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком „ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ
КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“.
Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су регистрована
најмање 3 године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове комисије подносе
и доказ о регистрацији.
VIII Преузимање конкурсне документације
Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети на веб сајту града Чачка
www.cacak.org.rs.
Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан
прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву,
Комисија неће узети у разматрање.
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА СНЕГА И ЛЕДА СА
ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ЗА СЕЗОНУ 2020/2021.
ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Вукајловић истакавши
да је зимско одржавање државних путева 1Б реда и државних путева II А реда на територији града
Чачка у надлежности Јавног предузећа „Путеви Србије“, односно извођача радова који по њиховом
налогу буде ангажован на овим пословима. Одржавање деоница државних путева кроз град описан
је у делу План одржавања града; одржавање коловоза улица. Потом је упознао чланове Градског
већа са Планом одржавања града кроз одржавање коловоза улица - деоница државних путева кроз
подручје града. На територији града Чачка одржаваће се коловози улица према датим
приоритетима, а који су одређени у односу на саобраћајни значај улица и објеката којима се
обезбеђује приступ.
По упознавању са Програмом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм чишћења снега и леда са површина јавне намене за сезону
2020/2021. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, на седници одржаној 7. октобра 2020.
године, број 06-06/2020-II.
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА
ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА
1. ПОСТАВЉА СЕ Славица Нишавић, дипл. правник из Чачка, за заменика Градског
правобраниоца града Чачка, на период од пет година, почев од 23. октобра 2020. године.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Чланом 53. Закона о правобранилаштву прописано је да правобранилачку функцију у
правобранилаштву аутономне покрајине и правобранилаштву јединице локалне самоуправе обавља
једно или више лица која се бирају у складу са Одлуком о образовању правобранилаштва. Одредбе
овог закона које се односе на Државно правобранилаштво сходно се примењују и на
правобранилаштво аутономне покрајине и правобранилаштво јединице локалне самоуправе.
Чланом 16. став 1. и 3. Одлуке о Градском правобранилаштву, прописано је:
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„Градског правобраниоца и заменике Градског правобраниоца поставља Градско веће града
Чачка на предлог Градоначелника, на период од 5 година. Исто лице може бити поново постављено
на исти период.
За заменике Градског правобраниоца могу бити постављена лица која су држављани
Републике Србије, која испуњавају опште услове за заснивање радног односа у државним органима,
која су завршила правни факултет, положила правосудни испит и имају најмање осам година радног
искуства у правној струци после положеног правосудног испита и достојна су правобранилачке
функције.“
Градоначелник града Чачка предложио је да се за заменика Градског правобраниоца града
Чачка постави Славица Нишавић, дипл. правник из Чачка, на период од 5 година, почев од 23.
октобра 2020. године, која испуњава услове прописане законом и Одлуком о Градском
правобранилаштву, и која је до сада, професионално и одговорно, обављала функцију заменика
Градског правобраниоца.
Како су испуњени законски услови за постављење заменика Градског правобраниоца града
Чачка, то је Градско веће града Чачка донело решење као у диспозитиву.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милуна Тодоровића, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
Вера Јаковљевић, дипломирани грађевински инжењер из Чачка, поставља се за начелника
Градске управе за урбанизам града Чачка, на период од 5 година.
Начелник Градске управе за урбанизам града Чачка, ступа на положај даном доношења
решења о постављењу на положај.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Законом 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 86/2019др. закон), у члану 49. став 2. утврђено је да градско, односно општинско веће поставља и разрешава
начелника управе и заменика начелника управе.
Статутом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019), у члану 84. став 1. тачка 14. и
члану 98. став 3. утврђено је да начелника управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа,
на пет година.
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 4. септембра 2020. године, образовало је
Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за
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урбанизам града Чачка и огласило Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске
управе за урбанизам града Чачка. Конкурс је оглашен на интернет презентацији града Чачка, а
обавештење о Јавном конкурсу је објављено у дневним новинама „Ало“, дана 7. септембра 2020.
године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс почео је да тече наредног дана од дана
објављивања овог обавештење и трајао је 15 дана.
У року за подношење пријава на Jавни конкурс, пријаву је поднео један кандидат и то Вера
Јаковљевић, дипломирани грађевински инжењер из Чачка.
Конкурсна комисија је прегледала приспелу пријаву и поднете доказе, те како је кандидат
испунио све прописане услове, спровела изборни поступак за Веру Јаковљевић.
Конкурсна комисија је након провере стручних оспособљености, знања и вештина, у складу
са чланом 96. став 3. Закона, саставила листу кандидата за избор начелника Градске управе за
урбанизам града Чачка са кандидатом Вером Јаковљевић, дипломираним грађевинским инжењером
из Чачка, која је остварила коначну просечну оцену 3,00 и доставила Градском већу града Чачка,
листу са записником о раду Комисије, ради доношења одлуке о постављењу начелника Градске
управе за урбанизам града Чачка.
Градско веће града Чачка је, по разматрању листе кандидата за избор начелника, одлучило
да се за начелника Градске управе за урбанизам града Чачка, постави Вера Јаковљевић,
дипломирани грађевински инжењер из Чачка, која у потпуности испуњава све тражене услове за
постављење на положај начелника.
Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може
покренути управни спор.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ
КОМИСИЈЕ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ИЗБОРНОГ
ПОСТУПКА
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ
ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја
начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа
града Чачка
I Образује се Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за попуњавање положаја
начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града
Чачка у (даљем тексту: Конкурсна комисија), у саставу:
1. Владимир Гојгић, дипл. правник, начелник Градске управе за локални економски развој
града Чачка,
2. Дејан Васовић, дипл. правник, руководилац Канцеларије за стручна радна тела
извршних органа Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и
Градског већа града Чачка,
3. Биљана Рајић, дипл. правник, шеф Одсека за људске ресурсе и лични статус грађана
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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 попуњавање положаја начелника Градске управе за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа 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“.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

ОГЛАШАВАЊЕ
ЈАВНОГ
КОНКУРСА
ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ,
ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
I Орган у коме се положај попуњава
ГРАДСКА УПРАВА ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана Страцимира бр. 2.

И

II Положај који се попуњава: Начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка - положај у I групи
III Подаци о радном месту из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места
у градским управама, стручним службама и Градском правобранилаштву града Чачка:
Опис послова: руководи, представља и заступа Управу, организује, координира и контролише
обављање послова Управе 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 Управе,
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доноси и потписује акта из надлежности Управе, потписује акта Управе која се упућују Скупштини
града, Градском већу и Градоначелнику, одлучује о правима, обавезама и одговорностима
запослених у Управи, подноси Градском већу извештај о раду Управе, решава о сукобу
надлежности између унутрашњих организационих јединица, стара се о извршавању радних обавеза
запослених у Управи, обавља најсложеније послове из делокруга рада 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.
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке 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, положен државни стручни испит и најмање пет година радног искуства у
струци.
IV Стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин
њихове провере: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о општем управном поступку,
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о
јавним предузећима и Закона о буџетском систему, вештина комуникације, организационе
способности, вештина руковођења и познавање рада на рачунару.
Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору
Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за
стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка (у даљем тексту:
Конкурсна комисија) или стручна лица која ће се ангажовати за потребе Комисије.
Провера познавања рада на рачунару – уколико кандидат не приложи одговарајући сертификат или
други доказ, вршиће се практичним радом на рачунару.
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 безусловну 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 стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа 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 „Ало“.
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 „Ало“.
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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);
- сертификат или други доказ о познавању рада на рачунару;
- 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.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број
18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење) 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 стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, а
учесник конкурса га може преузети и на писарници Градске управе града Чачка.
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XII

Agpeca na nojy ce roArroce npnjare:
flprajare ca Aora3r,rMa o HcrryrLaBarby ycJroBa KoHrypca KaHAI.rAarH Mory AocraBI4TI,I npMHo [peKo
rgcapHr,rqe fpa4cxe ynpaBe rpaga r{aulca rurra [pe[op)ruIeHoM IroIIrHJbKoM Ha aApecy fpa,qcxo eehe rpa4a
![aura, yl. Xynana CTpaqurvrupa 6p.2, ca Ha3HaKoM ,,3a Konxypcny rouucrnjy - flprajara :a janutl
KoHK)?c 3a [o[yrbaBa]be rroJroxaja naueruura fpagcKe )mpaBe 3a crp)qHe rIocJIoBe Cxynrurraue,
fpa4onauerHl4ra r{ fpa,4cxor eeha rpa4a 9aqxa."

o Jannou KoHmypcy: Brarsaua Pajrfi, ure$ O4cexa sa
rene$on
A321309-A02 n Mupjaua ,{aursaHonIah, ure$ C:ryx5e
rpatlaua,
r4 rrr4rrHr4 craryc
3a yrrpaBJbarbe JbyAcKI,IM pecypcl{Ma, re:re$ou 032 13 09'00 5'
XfV trI:GopHlr nocryrlar:
Kourypcna rouucuja he, o ruecry, Aaluy 14 BpeMerry ra.{a he ce o6asplrl4 rlpoBepa 3HaILa u BeIIrrr{Ha,
o6asecfl{rlr ) recHr{Ke KoHK){pca, uuje cy npujaae 6raroepeueHe I{ norrryHe, ys roje cy nprJloxeHu cBI4
norpe6uu AoKa3H a xojrn ucrryrraeajy ycJroBe 3a paA ua noroxajy HaqerHI4Ka fpa4cre ynpaBe 3a crplqHe
nocJroBe Cxy,nurruue, fpa4onaueJrHuKa ra lpa,4cror neha rpa4a r{aulta, rrrrcaHo, Kao I4 rryreM e-mail
aApece r,urx releSoHcKr{M rro3uBoM na 6pojere r-rJrl{ aApece xoje cy HaBeJII{ y ceojurr,r npujanaua.
He6:rarorpeMene, HerrorlyHe, HeAorryrxreHe x Hepa3yMJbI4Be nprjare, Kao H npujare ys rcoje nucy
rprnoxeHr.{ crn norpe6Hpr AoKzr3r{ y oprn.rHarry uma Sororouuju onepenoj o4 crpane jarnor 6elexnraxa,
Konxypcna xonnucuja oa6aqyje 3aKJL)rrrKoM nporuB Kora ce uo;re lrsjanuru xatt6a Xal6enoj ltoltucnju y

XIII Jfuqa 3a4yr(eHa 3a AaBarbe o6anerurema
rByAcKe pecypce

po1y oA ocaM AaHa oA AaHa uprajerra 3aKJb) {Ka. Xa,r6a KaHAI4Aara

He 3aApxaBa IBBpIITeBe 3aKJb) IKa.

***
Aa je o4:ryreuo rro cBpIM rarlKaMa
qacosa
u 30 rrannyra.
11

Mulyx To4oponuh o6anecuEo je unanore fpagcror reha
AHeBHor pe4a, na

je 4. ce4ruzqy lpa4cxor neha:alcmSr.rno y

IPAACKO BEhE
1

Epoj: 06-14312020-IIJ
3. oxro6ap 2020. ro4ane

3anucnur< ca 4. ceqsuqe lpa4cror seha
16212020-In oA 2. HoseIvl6pa202A. roAI{He.

ycnojeu

je ua 6. ceAHI4uH lpagcror reha Spoj

06-
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