ГОДИНА LVI

БРОЈ 3

ЧАЧАК 12. фебруар
2022. године

55.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019) и члана 54. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 6/2019)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈУ„ВОДОВОД“ ЧАЧАК
Члан 1.
Овом одлуком уређује се спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију
''Водовод'' Чачак, (у даљем тексту: Јавно
предузеће).
Члан 2.
Услови за именовање директора Јавног
предузећа утврђени су Законом о јавним
предузећима, одредбама оснивачког акта и
Статута Јавног предузећа, који нису у супротности
са Законом.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора, објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Чачка“ и дневним новинама „Ало“, које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници града Чачка.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог
члана у „Службеном гласнику Републике Србије“
не може бити дужи од 8 дана од дана доношења
ове одлуке.

Цена овог броја је 600 динара
Годишња претплата је 10.000 динара

Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту
рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку
и начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве на јавни конкурс, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе као и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Члан 5.
Поступак јавног конкурса спроводи, у
складу са Законом о јавним предузећима,
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа (у даљем тексту:
Комисија) коју образује Скупштина града.
Члан 6.
Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Члан 7.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.
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Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије
(члан 40. и члан 83.став 1.)

Јавног

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЈУ„ВОДОВОД“ ЧАЧАК
1. Подаци о јавном предузећу:

Члан 8.
Директора
Скупштина града.

12. фебруар 2022. године

предузећа

именује

Мандат директора траје четири године.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 9.
Акт о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.
На достављање акта о именовању
директора примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број:06-21/2022-I
11. фебруар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

56.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 6/2019) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију
“Водовод“ Чачак број 06-21/2022-I од 11. фебруара
2022. године
Скупштина града Чачка, оглашава

Јавно комунално предузеће за водовод и
канализацију ''Водовод'' Чачак
Седиште Јавног предузећа је у Чачку,
улица Краља Петра I број 8.
ПИБ: 101108292
Матични број: 07167610
Претежна делатност Јавног предузећа је:
- 36.00 сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде.
2. Подаци о пословима:
Послови директора су: представља и
заступа предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа;
предлаже дугорочни и средњорочни план
пословне стратегије и развоја и одговоран је за
њихово спровођење, предлаже годишњи, односно
трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; извршава одлуке надзорног одбора;
бира извршне директоре; бира представнике
Јавног предузећа у Скупштини друштва капитала
чији је једини власник Јавно предузеће; закључује
уговоре о раду са извршним директорима, у складу
са законом којим се уређују радни односи; доноси
акт о систематизацији; врши друге послове
одређене законом, оснивачким актом и статутом
Јавног предузећа.
3. Услови за именовање директора јавног
предузећа:
1) да је лице пунолетно и пословно способно,
2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама,
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3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2.,

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: је
30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа,

Именовање директора врши се на период
од четири године.

5) да познаје област корпоративног управљања,
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова,
7) да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке,
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,
9) да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
4. Место рада: Чачак
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се оцењују у изборном поступку и начин њихове
провере:
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.
Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, 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 одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања.
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- доказ да је лице пунолетно и пословно способно
(извод из матичне књиге рођених и потврда
Основног суда),
- доказ о стручној спреми (диплома),
- доказ о радном искуству (радна књижица и
потврда о радном искуству на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 3. подтачка 2)
овог конкурса и потврда о најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа и потврда о радном
искуству у организовању рада и вођењу послова),
- доказ да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке (изјава
оверена од стране надлежног органа или акт
надлежног органа политичке странке),
- доказ да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци (уверење или потврда издата
од стране Министарства унутрашњих послова,
надлежне полицијске управе),
- доказ да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела
и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у
здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи
(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
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(5) забрана вршења позива, делатности и дужности
(уверење или потврда Вишег и Основног суда по
месту пребивалишта подносиоца пријаве).
Учесници
конкурса
за
именовање
директора Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију ''Водовод '' Чачак дужни су
да уз пријаву на конкурс поднесу програм који
намеравају да остваре у циљу развоја Јавног
предузећа и повећања добити.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Скупштина града Чачка - Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, са
назнаком: За јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију ''Водовод'' Чачак.
10. Подаци о лицу за контакт: Небојша Бежанић,
начелник Градске управе за опште и заједничке
послове, телефон 032/30-90-01
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба.
Овај оглас објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
града Чачка“ и дневним новинама „Ало“ које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници града Чачка:
www.cacak.org.rs
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број:06-21/2022-I
11. фебруар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

57.
На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019) и члана 54. Статута града Чачка („Сл.
лист града Чачка“ бр. 6/2019)
Скупштина града Чачка, на седници
одржаној 11. фебруара 2022. године, донела је
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ОДЛУКУ
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
Члан 1.
Овом одлуком уређује се спровођење
јавног конкурса за избор директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак (у
даљем тексту: Јавно предузеће).
Члан 2.
Услови за именовање директора Јавног
предузећа утврђени су Законом о јавним
предузећима, одредбама оснивачког акта и
Статута Јавног предузећа, који нису у супротности
са Законом.
Члан 3.
Оглас о јавном конкурсу за избор
директора, објављује се у „Службеном гласнику
Републике Србије“, „Службеном листу града
Чачка“ и дневним новинама „Ало“, које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници града Чачка.
Рок за објављивање огласа из става 1. овог
члана у „Службеном гласнику Републике Србије“
не може бити дужи од 8 дана од дана доношења
ове одлуке.
Оглас о јавном конкурсу садржи податке о
Јавном предузећу, пословима, условима за
именовање директора Јавног предузећа, месту
рада, стручној оспособљености, знањима и
вештинама које се оцењују у изборном поступку и
начину њихове провере, року у коме се подносе
пријаве на јавни конкурс, податке о лицу
задуженом за давање обавештења о јавном
конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе као и
податке о доказима који се прилажу уз пријаву.
Члан 4.
Рок за подношење пријава на јавни
конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Члан 5.
Поступак јавног конкурса спроводи, у
складу са Законом о јавним предузећима,
Комисија за спровођење конкурса за избор
директора Јавних предузећа (у даљем тексту:
Комисија) коју образује Скупштина града.
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Члан 6.

58.

Пријаве на јавни конкурс се подносе
Комисији.
Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз
које нису приложени сви потребни докази,
Комисија одбацује закључком против кога није
допуштена посебна жалба.
Члан 7.
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.
Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије
(члан 40. и члан 83. став 1.)
Члан 8.
Директора
Скупштина града.

Јавног

Страна 61 – Број 3

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним
предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и
88/2019), члана 54. Статута града Чачка („Сл. лист
града Чачка“ бр. 6/2019) и Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
број 06-21/2022-I од 11. фебруара 2022. године
Скупштина града Чачка, оглашава
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ ЧАЧАК
1. Подаци о јавном предузећу:
Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“,
Чачак
Седиште Јавног предузећа је у Чачку, улица Цара
Лазара 51.
ПИБ: 106026531

предузећа

именује

Мандат директора траје четири године.
Директор Јавног предузећа заснива радни
однос на одређено време.
Члан 9.
Акт о именовању директора Јавног
предузећа, са образложењем, објављује се у
„Службеном гласнику Републике Србије“,
„Службеном листу града Чачка“ и на интернет
страници града Чачка.
На достављање акта о именовању
директора примењују се одредбе закона којим се
уређује општи управни поступак.
Члан 10.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број:06-21/2022-I
11. фебруар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

Матични број:20518898
Претежна делатност Јавног комуналног
предузећа је:
- 52.21 услужне
саобраћају.

делатности

у

копненом

2. Подаци о пословима:
Послови директора су: представља и
заступа предузеће; организује и руководи
процесом рада; води пословање Јавног предузећа;
одговара за законитост рада Јавног предузећа, за
реализацију одлука и других аката Скупштине
града, градоначелника и Градског већа; предлаже
дугорочни и средњорочни план пословне
стратегије и развоја и одговоран је за њихово
спровођење; предлаже годишњи, односно
трогодишњи програм пословања и одговоран је за
његово спровођење; предлаже финансијске
извештаје; предлаже доношење посебног програма
коришћења средстава из буџета града (субвенције,
гаранције или коришћење других средстава);
извршава одлуке надзорног одбора; бира извршне
директоре; бира представнике Јавног предузећа у
Скупштини друштва капитала чији је једини
власник Јавно предузеће, по претходно
прибављеној сагласности Скупштине града;
закључује уговоре о раду са извршним
директорима, у складу са законом којим се уређују
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радни односи; доноси акт о систематизацији;
предлаже Надзорном одбору доношење акта о
исплати стимулације извршним директорима;
предлаже Надзорном одбору доношење одлука и
других аката из делокруга директора; одлучује о
појединачним
правима,
обавезама
и
одговорностима запослених у складу са Законом,
колективним уговором и Статутом предузећа;
доноси план набавки за текућу годину; доноси
одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на
које се не примењује Закон о јавним набавкама;
врши друге послове одређене законом,
оснивачким актом и Статутом Јавног предузећа.
3. Услови за именовање директора јавног
предузећа:
1) да је лице пунолетно и пословно способно,

12. фебруар 2022. године

(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
4. Место рада: Чачак
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине које
се оцењују у изборном поступку и начин њихове
провере:
Стручна оспособљеност, знања и вештине
које се оцењују у изборном поступку су:
познавање делокруга рада Јавног предузећа,
стручна оспособљеност за рад на месту директора
и
вештина
комуникације,
организационе
способности и стручне способности у вези
руковођења.

2) да има стечено високо образовање на основним
студијама у трајању од најмање четири године,
односно на основним академским студијама у
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер
академским студијама, мастер струковним
студијама,
специјалистичким
академским
студијама или специјалистичким струковним
студијама,

Провера стручне оспособљености знања и
вештина у изборном поступку врши се према
мерилима за именовање директора Јавног
предузећа која прописује Влада Републике Србије.

3) да има најмање пет година радног искуства на
пословима за које се захтева високо образовање из
тачке 2.,

Именовање директора врши се на период
од четири године.

4) да има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног
предузећа,
5) да познаје област корпоративног управљања,
6) да има радно искуство у организовању рада и
вођењу послова,
7) да није члан органа политичке странке, односно
да му је одређено мировање у вршењу функције у
органу политичке странке,
8) да није осуђивано на казну затвора од најмање
шест месеци,
9) да му нису изречене мере безбедности у складу
са законом којим се уређују кривична дела и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
(3) обавезно лечење наркомана

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: је
30 дана од дана објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме
кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, 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 одговорности на
тим пословима, податке о стручном усавршавању
и податке о посебним областима знања.
8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни
конкурс:
- доказ да је лице пунолетно и пословно способно
(извод из матичне књиге рођених и потврда
Основног суда),
- доказ о стручној спреми (диплома),
- доказ о радном искуству (радна књижица и
потврда о радном искуству на пословима за које се
захтева високо образовање из тачке 3. подтачка 2)
овог конкурса и потврда о најмање три године
радног искуства на пословима који су повезани са
пословима Јавног предузећа и потврда о радном
искуству у организовању рада и вођењу послова),
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- доказ да није члан органа политичке странке,
односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке (изјава
оверена од стране надлежног органа или акт
надлежног органа политичке странке),
- доказ да није осуђивано на казну затвора од
најмање шест месеци (уверење или потврда издата
од стране Министарства унутрашњих послова,
надлежне полицијске управе),

града Чачка“ и дневним новинама „Ало“ које се
дистрибуирају на целој територији Републике
Србије, као и на интернет страници града Чачка:
www.cacak.org.rs
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број:06-21/2022-I
11. фебруар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка
Игор Трифуновић, с.р.

- доказ да му није изречена мера безбедности у
складу са законом којим се уређују кривична дела
и то:
(1) обавезно психијатријско лечење и
чување у здравственој установи
(2) обавезно психијатријско лечење на
слободи
(3) обавезно лечење наркомана
(4) обавезно лечење алкохоличара
(5) забрана вршења позива, делатности и
дужности
(уверење или потврда Вишег и Основног суда по
месту пребивалишта подносиоца пријаве).
Учесници
конкурса
за
именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“ Чачак, дужни су да уз пријаву на конкурс
поднесу програм који намеравају да остваре у
циљу развоја Јавног предузећа и повећања добити.
Сви докази прилажу се у оригиналу или
овереној фотокопији.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни
конкурс: Скупштина града Чачка - Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, са
назнаком: За јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг
сервис“, Чачак.

59.
На основу чл. 18. и 96. Закона о локалним
изборима („Службени гласник РС“, број 14/2022)
и члана 54. став 1. тачка 49. Статута града Чачка
(„Службени лист града Чачка“, број 6/2019),
Скупштина града Чачка на седници одржаној
11. фебруара 2022. године, донела је
ОДЛУКУ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ
ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА, ЧЛАНОВА, ЗАМЕНИКА
ЧЛАНОВА, СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА
СЕКРЕТАРА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА У СТАЛНОМ САСТАВУ
1. РАЗРЕШАВАЈУ се чланства у
Изборној комисији града Чачка у сталном саставу:
1) Касија Вукајловић, председник,
- Љиљана Станишић, заменик председника,
2) Благоје Матијашевић, члан,
- Радомир Шундерић, заменик члана,
3) Братислав Зечевић члан,
- Саша Вуковић заменик члана,

10. Подаци о лицу за контакт: Небојша Бежанић,
начелник Градске управе за опште и заједничке
послове, телефон 032/30-90-01

4) Светлана Стојановић члан,

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве
и пријаве уз које нису приложени сви потребни
докази, Комисија одбацује закључком против кога
није допуштена посебна жалба.

5) Александра Ћурчић члан,

Овај оглас објављује се у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу
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- Зоран Васовић заменик члана,

- Дејан Мијаиловић заменик члана,
6) Горан Тодоровић члан,
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- Јована Мишовић заменик члана,
7) Маријана Ђоковић члан,
- Милош Белопавловић заменик члана,
8) Ацо Јаковљевић члан,
- Душко Савковић заменик члана,
9) Биљана Лучић члан,
- Милан Стојић заменик члана,
10) Александар Терзић члан,

- за заменика
Парезановић,

12. фебруар 2022. године
члана

Наташа

Савићевић

4) за члана Братислав Зечевић,
- за заменика члана Марко Мосић,
5) за члана Милан Стојић,
- за заменика члана Биљана Лучић,
6) за члана Стефан Петровић,
- за заменика члана Ана Бојовић,

- Андрија Недић заменик члана,

7) за члана Јово Поповић,

11) Ана Бојовић члан,

- за заменика члана Срђан Бежанић,

- Миљко Луковић заменик члана

8) за члана Марина Недовић,

12) Јово Поповић члан,

- за заменика члана Иван Логвинов,

- Срђан Бежанић заменик члана,

9) за члана Слађана Бабић Ђуровић,

13) Зорица Јелић члан,

- за заменика члана Горан Марковић,

- Радојка Даниловић заменик члана,

10) за секретара Биљана Рајић, дипл. правник,

14) Марина Недовић члан,

- за заменика секретара Јелена Веселиновић, дипл.
правник.

- Ђорђе Думић заменик члана,
15) Милан Бурић члан,
- Миленко Јовановић заменик члана,
16) Биљана Рајић, секретар,
- Марко Вујовић, заменик секретара.
2. ИМЕНУЈУ се у Изборну комисију града Чачка
у сталном саставу:
1) за председника Касија Вукајловић дипл.
правник,
- за заменика председника Љиљана Станишић
дипл. правник,
2) за члана Светлана Стојановић,
- за заменика члана Урош Беседић,
3) за члана Александра Ћурчић,

3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објављује се на веб-презентацији Републичке
изборне комисије.
4. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града
Чачка“.
5. Одлуку доставити: члановима Изборне комисије
града Чачка а један примерак Одлуке приложити
уз записник седнице Скупштине од 11. фебруара
2022. године.
Образложење
Правни основ за доношење одлуке
садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним
изборима (у даљем тексту: Закон), којим је
утврђено да председника, чланове, заменика
председника и заменике чланова изборне комисије
именује скупштина јединице локалне самоуправе.
Чланом 96. Закона о локалним изборима
прописано је да скупштина образује изборну
комисију у складу са овим Законом у року од седам
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дана од његовог ступања на снагу. Закон о
локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара
2022. године, односно наредног дана од дана када
је објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије“.
Чланом 11. став 1. Закона о локалним
изборима прописано је да орган за спровођење
локалних избора чине председник и други чланови
органа за спровођење локалних избора и њихови
заменици.
С обзиром на то да у граду Чачку на дан
ступања на снагу Закона има 95.056 бирача
уписаних у Јединствени бирачки списак, Изборну
комисију града Чачка, у складу са чланом 18. став
1. Закона, чине председник, 8 чланова, заменик
председника и 8 заменика чланова.
Чланом 19. Закона прописано је да за
председника и заменика председника изборне
комисије може да буде именовано само оно лице
које има високо образовање у области правних
наука.
У складу са чланом 20. Закона, чланови
и заменици чланова изборне комисије у сталном
саставу именују се на предлог одборничких група
сразмерно њиховој заступљености у укупном
броју одборника који припадају одборничким
групама, с тим да ниједна одборничка група не
може да предложи више од половине чланова и
заменика чланова изборне комисије у сталном
саставу.
У складу са наведеним, право да
предложе лица у Изборну комисију града Чачка
припада
следећим
одборничким
групама:
Одборничкој групи Александар Вучић - за нашу
децу са 51 одборника, Одборничкој групи Ивица
Дачић – Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма са 9 одборника, Одборничкој групи
Велимир Илић – Нова Србија са 5 одборника,
Одборничкој групи ПУПС – Странка Руса Србије
са 4 одборника.
Право да предложе члана или заменика
члана у Изборној комисији града Чачка припада и
самосталним одборницима: Горану Петковићу,
Невени Павловић и Марку Трнавац који се у
складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају
одборничком групом у смислу предлагања
чланова и заменика чланова изборне комисије у
сталном саставу с обзиром на то да су изабрани са
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Изборне листе За краљевину Србију – Покрет
обнове краљевине Србије – Монархистички фронт
(ПОКС) која није освојила довољан број мандата
потребан за образовање одборничке групе у
Скупштини града Чачка и да нису приступили
некој одборничкој групи, као и самосталним
одборницима: Драгану Бисенићу и Владимиру
Савковићу који се у складу са чланом 20. став 4.
Закона сматрају одборничком групом у смислу
предлагања чланова и заменика чланова изборне
комисије у сталном саставу с обзиром на то да су
изабрани са Изборне листе Чачак је наш –
Уједињена демократска Србија која није освојила
довољан број мандата потребан за образовање
одборничке групе у Скупштини града Чачка и да
нису приступили некој одборничкој групи.
С обзиром на то да Одборничка група
Александар Вучић - за нашу децу има 51
одборника, односно више од половине од укупног
броја одборника Скупштине града Чачка, она има
право да предложи председника, заменика
председника, 3 члана и 3 заменика члана Изборне
комисије града Чачка.
У складу са чланом 22. Закона,
учесници у раду Изборне комисије без права
одлучивања су секретар изборне комисије и
заменик секретара изборне комисије, које именује
скупштина на предлог председника скупштине,
при чему за секретара и заменика секретара могу
да буду именовани секретар скупштине, заменик
секретара скупштине, начелник општинске,
односно
градске
управе,
заменик
начелника општинске, односно градске управе
или лице из реда запослених у општинској,
односно градској управи које има високо
образовање у области правних наука.
У складу са наведеним, Одборничка
група Александар Вучић - за нашу децу је у
Изборну комисију града Чачка предложила:
1) за председника Касија Вукајловић дипл.
правник,
- за заменика председника Љиљана Станишић
дипл. правник,
2) за члана Светлана Стојановић,
- за заменика члана Урош Беседић,
3) за члана Александра Ћурчић,
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- за заменика
Парезановић,
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члана

Наташа

12. фебруар 2022. године

Савићевић

правника, шефа одсека за људске ресурсе и лични
статус грађана у ГУ за опште и заједничке послове
а за заменика секретара Јелену
Веселиновић,
дипломираног правника, саветника за стручне
послове градског већа у ГУ за стручне послове
Скупштине, Градоначелника и Градског већа.

Одборничка група Ивица Дачић –
Социјалистичка партија Србије (СПС) –
Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма је у Изборну комисију града Чачка
предложила:

Чланом 18. став 3. Закона прописано је
да се одлука о именовању чланова и заменика
чланова Изборне комисије објављује на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.

4) за члана Братислав Зечевић,
- за заменика члана Марко Мосић,

5) за члана Милан Стојић,
- за заменика члана Биљана Лучић,
6) за члана Стефан Петровић,
- за заменика члана Ана Бојовић,
Одборничка група Велимир Илић –
Нова Србија је у Изборну комисију града Чачка
предложила:

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против
ове одлуке сваки подносилац изборне листе која је
освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине
града може поднети жалбу Управном суду у року
од седам дана од објављивања ове одлуке на вебпрезентацији Републичке изборне комисије.
СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: 06-21/2022-I
11. фебруар 2022. године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Труфуновић, с.р.

7) за члана Јово Поповић,
- за заменика члана Срђан Бежанић,
Одборничка група ПУПС – Странка
Руса Србије је у Изборну комисију града Чачка
предложила:
8) за члана Марина Недовић,
- за заменика члана Иван Логвинов,
Самостални одборници: Горан Петковић,
Невена Павловић и Марко Трнавац изабрани са
Изборне листе За краљевину Србију – Покрет
обнове краљевине Србије – Монархистички фронт
(ПОКС) су у Изборну комисију града Чачка
предложили:
9) за члана Слађана Бабић Ђуровић,
Самостални одборници: Драган Бисенић и
Владимир Савковић изабрани са Изборне листе
Чачак је наш – Уједињена демократска Србија су у
Изборну комисију града Чачка предложили:
- за заменика члана Горан Марковић
Председник Скупштине града је за
секретара Изборне комисије града Чачка
предложио
Биљану
Рајић,
дипломираног

60.
На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Градоначелник града Чачка, дана
јануара 2022. године, донео је

10.

РЕШЕЊЕ
о образовању Радног тима
за реализацију пројекта
„Чачак - престоница културе Србије 2023“
I
Образује се Радни тим за реализацију
пројекта „Чачак - престоница културе Србије
2023“ (у даљем тексту: Радни тим), у саставу:
Менаџер пројекта:
- Мирослав Петковић, дипломирани правник,
Помоћник градоначелника за област друштвених
делатности;
Руководилац Радног тима:
- Бранко Ћаловић, дипломирани економиста;

12. фебруар 2022. године
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Финансијски руководилац Радног тима:
- Весна Тодосијевић, дипломирани економиста;
Руководилац инфраструктурних пројеката:
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II

Накнада за рад у Радном тиму исплаћиваће
се из средстава буџета пројекта.
III

- Милан Бојовић, дипломирани економиста.

Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.

Чланови:
1) Предраг Живковић, дипломирани
филмски и телевизијски продуцент;
2) Делфина Рајић, дипломирани историчар
уметности;

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-1/2022-II
10. јануар 2022. године

3) Милош
историчар;

Тимотијевић,

дипломирани

Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.

4)
Милан
историчар;

Лишанчић,

дипломирани
61.

5) Никола Чекеревац, рачунарски техничар;
6) Мирјана
економиста;

Спасојевић,

дипломирани

7)
Бранка
економиста;

Јечменица,

дипломирани

Љиљана

Никитовић,

дипломирани

8)
правник;

9) Рајко Чубрић, дипломирани инжењер
архитектуре;
10) Чедо Васовић, дипломирани инжењер
грађевинарства;
11) Вера Јаковљевић, дипломирани инжењер
грађевинарства;
12) Александар Радомировић, дипломирани
правник;
13) Нада Весић, економиста - оперативни
менаџер;
Саветници на пројетку:
- Немања Миленковић, директор Фондације
„Нови Сад - Европска престоница културе“;
- Сарита Вујковић, директор Музеја савремене
уметности Републике Српске.

На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ број 6/2019),
Градоначелник града Чачка, дана 19.
јануара 2022. године, донео је
РЕШЕЊЕ
о измени и допуни Решења о образовању
Радног тима за реализацију пројекта
„Чачак - престоница културе Србије 2023“
I
У Решењу о образовању Радног тима за
реализацију пројекта „Чачак - престоница културе
Србије 2023“, број 020-1/2022-II од 10. јануара
2022. године, у одељку I, став 1., код Чланова, у
тачки 7), реч „дипломирани“ брише се, а после
тачке 13) додају се тачке 14) и 15) које гласе:
„14) Миљан Штрбац, дипломирани инжењер
машинства;
15) Марко Гавриловић,
инжењер саобраћаја.“

дипломирани

II
Ово решење објавити у „Службеном листу
града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број: 020-1/2022-II
19. јануар 2022. године
Градоначелник
Милун Тодоровић, с.р.
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62.

12. фебруар 2022. године

63.

На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став
2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу
Градске управе за финансије града Чачка,

На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став
2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу
Градске управе за финансије града Чачка,

Градоначелник града Чачка,
фебруара 2022. године, донео је

Градоначелник града Чачка,
фебруара 2022. године, донео је

дана

8.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 26/2021) раздео 2
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 16,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско
веће, Програм 0602, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 246.500,00 динара
(200.000,00 динара нето и 46.500,00 динара
припадајући порез на друге приходе) на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 5/1, за новчану помоћ др
Милоју Вукотићу из Чачка у току лечења.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 5/1, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расход по наменама,
4729 - Остале накнаде из буџета,
Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градоначелник
града, Програм 0902 Социјална и дечија
заштита, ПА 0001-Једнократне помоћи и
други облици помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број 401-85/2022-II
8. фебруар 2022. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

дана

8.

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 26/2021) раздео 2
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 16,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће, Програм 0602, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 46.400,00 динара
(40.000,00 динара нето и 6.400,00 динара
припадајући порез на друге приходе) на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 5/1, за новчану помоћ
Сандри Речевић Вукомановић из Чачка у
току лечења њеног десетомесечног сина.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 5/1, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расход по наменама,
4729 – Остале накнаде из буџета,
Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник
града, Програм 0902 Социјална и дечија
заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и
други облици помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број 401-86/2022-II
8. фебруар 2022. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.

12. фебруар 2022. године
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64.
На основу члана 79. Статута града Чачка
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 15. став
2. и 3. Одлуке о буџету града Чачка за 2022. годину
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 26/2021), а по предлогу
Градске управе за финансије града Чачка,
Градоначелник града Чачка, дана 11.
фебруара 2022. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету
града Чачка за 2022. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 26/2021) раздео 2
Градско
веће,
функционална
класификација 130, апропријација 16,
извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета града), Директни
корисник буџетских средстава – Градско
веће, Програм 0602, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0009 Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 121.380,00 динара
(100.000,00 динара нето и 21.380,00 динара
припадајући порез на друге приходе) на
име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 5/1, за новчану помоћ
Данијели Милутиновић из Чачка у току
лечења њене четворогодишње ћерке.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
се на апропријацију 5/1, економска
класификација 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета, Расход по наменама,
4729 – Остале накнаде из буџета,
Функционална класификација 090, Извор
финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник
града, Програм 0902 Социјална и дечија
заштита, ПА 0001 – Једнократне помоћи и
други облици помоћи.
3. О извршењу овог решења стараће се
Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном
листу града Чачка“.
ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник
Број 401-93/2022-II
11. фебруар 2022. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милун Тодоровић, с.р.
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