
 

ЗАПИСНИК 

СА ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 10. августа 2022. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 часова. 

 

 У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Владан Милић, заменик 

градоначелника града Чачка, отворио је 47. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 8 чланова: Владан Милић, 

Милорад Јевђовић, др Милош Папић, Споменка Шипетић, Немања Трнавац, др Иван Глишић, 

Радован Јовановић и Владимир Ристовић, а одсутни су: Милун Тодоровић,  Драгомир Шипетић, 

Драган Филиповић, прим. др Славица Драгутиновић и др Биљана Кочовић. 

 

 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: 

 

- Владимир Романдић, секретар Скупштине града Чачка 

- Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника за област заштите животне средине 

- Рада Ћојбашић, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа 

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

- Ирена Милошевић, заменик председника Комисије за оцену извештаја о реализацији пројекта у 

области јавног информисања 

 

- да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице, а 

након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници. 

 

*** 

 

Владан Милић, председавајући седницом Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да 

им је достављен записник са 46. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 46. седнице Градског већа. 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  46.  седнице Градског већа града Чачка број 06-124/2022-III од 2. 

августа 2022. године, без примедби. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, ВладанМилић 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: 
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ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

2. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК  

3. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“  

4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ  

5. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ  СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

6. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО О ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА 

ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

8. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА II УГОВОРА О ПОВЕРАВАЊУ 

ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И 

ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗАКЉУЧЕНОГ 27. 

МАЈА 2016. ГОДИНЕ  ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И „АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК 

 

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У ВЕЗИ  НАРАТИВНИХ И 

ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

   ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ 

РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ 

„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића који је истакао 

да је правни основ за доношење одлука по овој и наредних пет тачака дневног реда садржан у члану 163. 

Закона о раду којим је прописано да се колективни уговор закључује на период од три године и да се 
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учесници колективног уговора могу споразумети најкасније 30 дана пре истека важења колективног 

уговора да се колективни уговор продужи, Градско веће је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења  Колективног уговора Уметничке 

галерије „Надежда Петровић“ Чачак у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

  ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ 

РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК 

  

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је 

једногласно донело: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења  Колективног уговора Народног музеја 

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

 ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ 

РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“  

   

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је 

једногласно донело: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О 

ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА 

МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И 

ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ  

   

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је 

једногласно донело: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења  Колективног уговора Међуопштинског 

историјског архива за град Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани, у тексту који је саставни део 

ове одлуке. 
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 ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ  СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ 

РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК 

  У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је 

је једногласно донело: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења  Колективног уговора Дома културе  

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ 

РОКА ВАЖЕЊА КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је 

једногласно донело: 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења  Колективног уговора ЈКП „Комуналац“ 

Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ОДНОСНО О ИМЕНОВАЊУ ДВА 

ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О РАЗРЕШЕЊУ  ОДНОСНО ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ 

СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

I. Разрешавају се дужности чланова Градског штаба за ванредне ситуације на територији града 

Чачка, због престанка основа по коме су именовани :  

 

-Драган Николић 

-Др Петар Домановић. 

 

II. Именују се за чланове Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Чачка: 

 

-Дејан Ћосић, в.д. директор ЈКП ,,Градско зеленило“ Чачак 

-Бранко Пејица, в.д. директор ЈКП ,,Комуналац“ Чачак. 

 

 

III. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“ 
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ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ЗАКЉУЧИВАЊУ АНЕКСА II УГОВОРА О 

ПОВЕРАВАЊУ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ЛИНИЈСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У 

ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗАКЉУЧЕНОГ 27. МАЈА 2016. ГОДИНЕ  ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И 

„АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа да је 

правни основ за доношење овог закључка члан 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном 

линијском градском и приградском превозу путника којим је прописано да Градско веће може, на 

предлог градоначелника града Чачка, одлучити да се закључи анекс уговора о поверавању обављања 

јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка, 

закљученог 27.05.2016.године између града Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК, којим ће се 

продужити рок на који је уговор закључен, до реализације пројекта јавно - приватног партнерства. Даље 

је навела да је Градоначелник поднео  предлог Градском већу  да се  закључи други анекс предметног 

уговора из разлога што је рок на који је уговор закључен а који је продужен првим анексом истекао 31. 

маја 2022. године, а поверавање обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града у поступку реализације јавно приватног партнерства није окончано па је 

неопходно продужити обављање јавног линијског превоза путника до реализације пројкета јавно 

приватног партнерства на линијама и са миниманим бројем полазака који су утврђени решењем 

Градског већа града Чачка о утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка. 

 

 По упознавању са  предложеним текстом закључка, Градско веће је једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК  

 

I. Град Чачак и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК закључиће Други анекс  Уговора о поверавању 

обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града 

Чачка, закљученог 27.05.2016.године  између града Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК, којим ће се 

рок на који је уговор закључен а који је Првим анексом продужен до 31. маја 2022.године, продужити до 

реализације пројекта јавно - приватног партнерства, на линијама и са миниманим бројем полазака који 

су утврђени Решењем Градског већа града Чачка о утврђивању линија јавног линијског превоза путника 

у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка ( ,,Сл.лист града Чачка“  број 15/2021) 

или другим решењем Градског већа града Чачка којим се утврђују линије и минималан број полазака 

јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на територији града Чачка.  

II. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ градоначелник града Чачка да, у име и за рачун града Чачка, закључи 

наведени анекс уговора, у тексту који је саставни део овог закључка. 

 

Образложење 

 

                  Правни основ за доношење закључка је члан 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

јавном линијском градском и приградском превозу путника („Службени лист града Чачка“ број 29/2020 

и 15/2022), којим је прописано да Градско веће може, на предлог градоначелника града Чачка, одлучити 

да се закључи анекс уговора о поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и 

приградском саобраћају на територији града Чачка, закљученог 27.05.2016.године између града Чачка и 

АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК, којим ће се продужити рок на који је уговор закључен, до реализације 
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пројекта јавно - приватног партнерства, са истим или делимично измењеним осталим одредбама 

уговора. 

Градоначелник града Чачка је Градском већу града Чачка  дана 08. августа 2022. године поднео 

предлог за одлучивање о закључењу наведеног анекса уговора, с обзиром да рок на који је предметни 

уговор закључен а који је продужен Првим анексом, истиче 31.05.2022.године, а  поверавање обављања 

јавног линијског превоза путника у поступку реализације јавно - приватног партнерства није окончано, 

те да је неопходно наставити са обављањем јавног линијског превоза путника у градском и приградском 

саобраћају на територији града Чачка, до реализације пројекта јавно – приватног партнерства,  на 

линијама и са миниманим бројем полазака који су утврђени решењем Градског већа града Чачка о 

утврђивању линија јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка, (,,Сл. лист града Чачка број 15/2021) или другим решењем Градског већа града 

Чачка којим се утврђују линије и минималан број полазака јавног линијског превоза путника у градском 

и приградском саобраћају на територији града Чачка.  

На основу члана 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о јавном линијском градском и 

приградском превозу путника (,,Сл.лист града Чачка“ бр.29/2020 и 15/2022), Градско веће града Чачка је 

овластило градоначеленика града Чачка да, у име и за рачун града Чачка, закључи Други анекс уговора о 

поверавању обављања јавног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају на 

територији града Чачка, закљученог  између града Чачка и АУТОПРЕВОЗ Д.О.О. ЧАЧАК.  

 

 

   ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ИЗВЕШТАЈА О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 

ВЕЗИ  НАРАТИВНИХ И ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ 

ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2021. ГОДИНИ 

   

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Ирена Милошевић упознала је чланове 

Градског већа са Извештајем Комисије за оцену извештаја о реализацији пројеката у области јавног 

информисања у вези  наративних и финансијских извештаја о реализацији пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања у 2021. години и истакла да је извештаје доставило 

тридесет и шест подносиоца пројекта, а да један подносилац пројекта није доставио извештај, па 

предлаже да се предузму одговарајуће мере. 

 

  По завршеном уводоном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели Милорад 

Јевђовић  који је  истакао да многа удружења имају занимљиве пројекте  што се види из назива тих 

пројеката али да се не види да ли су исти реализовани и  поставио је питање како се могу заинтересована 

лица упознати са садржинином тих пројеката и Владан Милић који је истакао да се све информације у 

вези тих пројеката могу добити код наведених удружења а њихове контакт  податке поседује надлежна 

служба. 

  

По упознавању са предлогом Комисије и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

донело: 
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ЗАКЉУЧАК 

 

 

УСВАЈА СЕ наративни и финансијски извештај о реализацији пројеката за остваривање јавног 

интереса у области јавног информисања у 2021. години, које су доставили следећи подносиоци 

пројеката: 

 

1. ДОО „Radio Xanadu“ Чачак 

2. Маркетинг агенција „West media press“ Ужице 

3.ДОО „Adria media magazine“ Београд 

4. ДОО „Adria media group“ Београд 

5. ДОО „Конзум лав“  Ужице 

6. ДОО „Конзум лав“  Ужице 

7. ДОО „Конзум лав“  Ужице 

8. ДОО „Чачански глас“ Чачак 

9.ДОО „Чачански глас“ Чачак 

10. Веб портал „Топ-медија“ Липовац 

11. ДОО „Студио М“ Чачак 

12. ДОО „Студио Џокер“ Чачак 

13. Веб портали „Кабларнет“ Чачак 

14. ДОО „Озон медиа“ Чачак 

15. ДОО „Озон медиа“ Чачак 

16. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак 

17. ДОО „Телевизија Телемарк“ Чачак 

18. Удружење Унија младих Чачак 

19. Телевизија „Галаксија 32“ ДОО Чачак 

20. ДОО „ЧА МТВ телевизија“ Чачак 

21. Снимање и издавање звучних записа и музике “Куминес“ Пријевор 

22. Удружење „Рефлектор“ Чачак 

23. Удружење „Пулс медија“ Чачак 

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

25. Привредно друштво “ГЗС“ Чачак Чачак 

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

27.  ДОО „Matrix media“ Чачак 

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

29. Кинематографија и видео производња „Алвес“ Чачак 

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

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

32. Кинематографија и видео производња „Агро антена“ Чачак 

33. Кинематографија и видео производња „Агро караван ср продукција“ Чачак 

34. Агенција за изнајмљивање радио, телевизијске и телекомуникационе опреме, рекламу и 

пропаганду „Звуци галаксије“ Чачак 

35. Делатност новинских агенција „Ин-медиа.нет“ Чачак 

36. Удружење медија и медијских радника 
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