
 

ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 27. децембра 2022. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

градоначелник града Чачка, отворио је 57. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13  чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун Тодоровић, 

Милорад Јевђовић, др Милош Папић, Драгомир Шипетић, прим. др Славица Драгутиновић, Драган 

Филиповић, др Биљана Кочовић, Споменка Шипетић, Радован Јовановић, др Иван Глишић и 

Владимир Ристовић, a одсутни су: Владан Милић и Немања Трнавац. 

 

  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: 

 

- Милош Стеванић, помоћник Градоначелника 

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

Градског већа 

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

Преговарачког тима за учешће у преговарању з закључивање колективних уговора за јавна 

предузећа и јавне службе 

- Богдан Димитријевић, председник Комисије за спровођење поступка за избор директора 

јавних предузећа 

- Тања Аћимовић, директор Центра за стручно усавршавање Чачак 

 

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

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

 

*** 

 

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

дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

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

 

 

  ДНЕВНИ РЕД:  

   

1. ДОНОШЕЊЕ УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 



 

 

  

 

 

3.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2023. 

ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

5. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

ПРВА ТАЧКА:    ДОНОШЕЊЕ УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

           У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Богдана Димитријевића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

 РЕШЕЊЕ 

 О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК 

 

 

1. Милан Бојовић, дипломирани економиста из Чачка, именује се за директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак, на период од четири године. 

 

2. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 

решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

3. Ово решење је коначно. 

 

4. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном 

листу града Чачка“ и  на интернет страници града Чачка. 

 

 

Образложење 

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. тачка 11. прописано је да Скупштина града именује 

директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. 



 

 

  

 

 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. октобра 2022. године („Службени лист 

града Чачка, број 22/2022) донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак 

и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак („Службени лист града Чачка“ број 

22/2022). 

 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 123/2022, дневним новинама 

„Српски телеграф“ и на интернет страници града Чачка. 

Јавни конкурс је био отворен  30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ . 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа,  коју је Решењем образовала Скупштина града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

26/2022).  

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала је да су на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног 

предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, 

благовремено поднете 2 пријаве. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за 

именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 9. 

децембра 2022. године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, 

саставила списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора 

Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак 

 

1.Милан Бојовић, дипломирани економиста из Чачка 

2.Александар Максимовић, дипломирани инжењер агрономије из Чачка 

 

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак 

у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, 

извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. 

 

 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 22. децембра 2022. године, утврдила резултате за 

кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним о јавним предузећима, саставила Ранг листу 

кандидата за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак. на коју је уврстила 2 кандидата која су испунила прописане 

услове за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац“ Чачак. 

 

 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног предузећа за 

урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак и Записника о 

спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, утврђен је предлог да се за директора 

Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ 

Чачак именује први кандидат са Ранг листе: Милан Бојовић, дипломирани економиста из Чачка, на 

период од четири године. 

 

 

 



 

 

  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

           У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Богдана Димитријевића, Градско 

веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 О  ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА  

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

 

5. Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике из Ракове, именује се за директора 

Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, 

на период од четири године. 

 

6. Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 

решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

7. Ово решење је коначно. 

 

8. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије, „Службеном 

листу града Чачка“ и  на интернет страници града Чачка. 

 

Образложење 

 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа 

чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 

самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. 

Статутом града Чачка, чланом 54. став 1. тачка 11. прописано је да Скупштина града именује 

директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. 

Скупштина града Чачка, на седници одржаној 28. и 29. октобра донела је Одлуку о 

спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање 

чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци („Службени лист града Чачка, број 22/2022) и огласила Јавни 

конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и 

пијаца „Моравац“ Мрчајевци („Служени лист града Чачка, број 22/2022). 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 123/2022, дневним новинама 

„Српски телеграф“ и на интернет страници града Чачка. 

Јавни конкурс је био отворен  30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“ . 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 

предузећа,  коју је Решењем образовала Скупштина града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

26/2022).  

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, по истеку рока за 

подношење пријава, констатовала је да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног 

комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци благовремено 

поднета 1 пријава. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 

директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 9. децембра 2022. 

године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила списак 

кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за именовање директора Јавног комуналног 

предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци и то: 

 



 

 

  

 

 

3.Срђан Бошковић, дипломирани инжењер информатике из Ракове 

 

 Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила 

утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак 

у коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, 

извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. 

 

 На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним 

предузећима, Комисија је на седници одржаној 22. децембра 2022. године, утврдила резултате за 

кандидате и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним о јавним предузећима, саставила Ранг листу 

кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци на коју је уврстила 1 кандидата који је испунио прописане услове за избор 

директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ 

Мрчајевци. 

 

 На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за 

водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци и Записника о спроведеном изборном 

поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци именује кандидат са Ранг листе: Срђан Бошковић, дипломирани инжењер 

информатике из Ракове, на период од четири године. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ ЧАЧАК ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

Тања Аћимовић,  у уводном излагању по овој тачки дневног реда,  упознала је чланове 

Градског већа са Годишњим планом и програмом рада Центра за стручно усавршавање за 2023. 

годину, детаљно образложивши све елементе Програма. Навела је да се Центар финансира из буџета 

града Чачка, а остварује и сопствене приходе организацијом  различитих облика стручног 

усавршавања, као и пројектним финансирањем, аплицирањем  на расписане конкурсе, у земљи и 

иностранству. Навела је да Програм за 2023. годину садржи  следеће целине: оснивање, услови, 

организација и делатност рада Центра, дефинисана стратешка улога Центра у развоју 

васпитнообразовног система у региону, активности, пројекти, промоција, издавачка делатност, 

научни клуб и учешће на Сајму образовања, финансијски план за 2023. годину и др.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: др Милош 

папић, прим. др Славица Драгутиновић и Тања Аћимовић.  

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило 

Предлог одлуке о давању сагасности на Годишњи план и програм рада Центра за стручно 

усавршавање Чачак 2023. годину , и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О МАТИЧНИМ ПОДРУЧЈИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

            Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног ееда поднео је Небојша Бежанић. Правни основ 

за доношење Одлуке о матичним подручјима града Чачка садржан је у одредбама Закона о матичним 

књигама којим је утврђено да матично подручје одређује одлуком скупштина града, по претходно 

прибављеном мишљењу министарства надлежног за послове управе. Матично подручје је територија 

за коју поједини матичар води матичне књиге и чини га једно или више насељених места утврђених 



 

 

  

 

 

Законом о територијалној организацији Републике Србије.  Матичне књиге воде у средишту матичног 

подручја, а да седиште матичног подручја одређује скупштина града у одлуци о матичним 

подручјима. У предлогу нове Одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка одређена су 

матична подручја за која се воде матичне књиге и насељена места која чине свако поједино матично 

подручје на територији града Чачка, као и седишта сваког појединог матичног подручја. У односу на 

постојећу Одлуку о матичним подручјима на терторији града Чачка, у предлогу Одлуке о матичним 

подручјима на тероторији града Чачка извршено је обједињавање појединих матичних подручја у 

већа матична подручја уз примену критеријума број насељених места и становника, броја матичних 

књига и броја уписа у матичне књиге и издатих извода и уверења из матичних књига, броја 

запослених и обезбеђења техничких и санитарно-хигијенских услова, и уз примену принципа да се 

спајају она матична подручја за чија насељена места су се у појединим периодима водиле заједничке 

матичне књиге или се ради о приградским насељеним местима која се припајају матичном подручју 

Чачак у чијем седишту се у највећем броју догађају чињенице рођења, склапања брака и смрти, те 

сагласно томе и издавања извода и уверења о тим чињеницама. 

 

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

Јевђовић, Милун Тодоровић и Небојша Бежанић.  

 

По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о одлуке о матичним подручјима на територији града Чачка, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

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

је једногласно донело: 

 

ОДЛУКУ 

 

ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ , у 

тексту који је саставни део ове одлуке. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

           У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, и дискусије 

Милуна Тодоровића, Драгана Филиповића, радована Јовановић и Споменка Шипетић, Градско веће је 

једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 26/2021, 16/2022 и 25/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 

130, апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 700.000,00 динара, на име помоћи  за санацију штете настале услед 

елементарних непогода – пожара на територији града Чачка и то: 



 

 

  

 

 

 

Редни 

бр. 
Име и презиме Место Износ Оштећење 

1. Душанкa  Главоњић Мршинци 200.000,00 стамбени објекат 

2. Михаило Николић Станчићи 500.000,00 пословни објекат 

 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града) Директни корисник 

буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије града Чачка.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

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

је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

5. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2022. годину („Сл. лист града 

Чачка“ бр. 26/2021, 16/2022 и 25/2022) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 

130, апропријација 17, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне 

самоуправе, Програмска  активност 0602-0010- Стална буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 1.478.400,00 динара, за измирење обавеза по Уговору број 404-3/309-

2022-II од 24.10.2022. године чији је предмет израда истражно  - експлоатационог бунара у 

Паковраћу. 

 

6. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 65, економска класификација 

484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других 

природних узрока, Расход по намени 4841 – Накнаде штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода или других природних узрока, Функционална класификација 

130, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност 0014 

Управљање ванредним ситуацијама, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града), раздео 

5. Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове. 

 

7. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије града Чачка.  

 

8. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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