
 

ГОДИНА LVI БРОЈ 14 
ЧАЧАК  26. јул 

2022. године 

Цена овог броја је 600 динара 

Годишња претплата је 10.000 динара 

 

 338. 

 На основу члана 32. став 1. тачка 1. и члана 

66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) 

и члана 54. став 1. тачка 1. и члана 61. став 1. 

Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 

6/2019),  

 Скупштина града Чачка, на седници 

одржаној 26. јула 2022. године, донела је  

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПОСЛОВНИКА О РАДУ  

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

Члан 1. 

 У Пословнику о раду Скупштине града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 19/19 – 

пречишћен текст), у члану 4. став 1. мења се и 

гласи: 

  „Конститутивну седницу Скупштине сазива 

председник Скупштине из претходног сазива у 

року од десет дана од дана објављивања решења о 

додели мандата на веб–презентацији, тако да се та 

седница одржи најкасније 30 дана од дана 

објављивања решења о додели мандата на веб–

презентацији“. 

Члан 2. 

 У члану 5. додаје се нови став 2. који гласи:  

 „Aко најстарији кандидат за одборника којем 

је додељен мандат не може или неће да председава, 

конститутивној седници Скупштине председава 

најстарији присутни кандидат за одборника којем 

је додељен мандат.“ 

 Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Члан 3. 

 Члан 38. брише се.  

Члан 4. 

 Члан 40. брише се. 

Члан 5. 

 У члану 42. додаје се став 9. који гласи: 

 „Уколико предложени кандидати за 

градоначелника, заменика градоначелника и 

чланове Градског већа не добију потребну већину 

гласова, поступак предлагања и избора се 

понавља.“ 

Члан 6. 

 Члан 54. мења се и гласи:  

 „Пре истека времена на који је изабран 

одборнику престаје мандат: 

1) када Скупштина на конститутивној седници 

потврди мандате одборника из наредног 

сазива; 

2) ако умре; 

3) ако је правоснажном судском одлуком 

потпуно лишен пословне способности, 

односно ако је правоснажном судском 

одлуком којом је делимично лишен 

пословне способности утврђено да је 

неспособан да врши изборно право; 

4) ако је изгубио држављанство Републике 

Србије; 

5) ако му престане пребивалиште на територији 

јединице локалне самоуправе; 

6) ако је правоснажном судском одлуком 

осуђен на казну затвора у трајању од 

најмање шест месеци; 

7) доношењем одлуке о распуштању 

Скупштине; 

8) ако је преузео функцију која је по Уставу и 

закону неспојива са функцијом одборника; 

9) ако поднесе оставку. 

 Одборнику мандат престаје када наступи 

случај који представља разлог за престанак 

мандата. 

 Скупштина доноси одлуку којом констатује 

да је одборнику престао мандат одмах након што 

прими обавештење о разлозима за престанак 
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његовог мандата, на седници која је у току, 

односно на првој наредној седници. 

 Одлука којом се констатује да је одборнику 

престао мандат објављује се на веб-презентацији.“ 

Члан 7. 

 Члан 55. мења се и гласи:  

 „Оставка одборника подноси се у писаној 

форми, а потпис подносиоца мора бити оверен у 

складу са законом којим се уређује оверавање 

потписа.  

 Оставка се лично подноси Скупштини у року 

од три дана од дана овере потписа подносиоца. 

 Оставка је пуноважна само ако је потпис 

одборника оверен након што му је потврђен 

мандат.  

 Одборник може поднети оставку и усмено на 

седници Скупштине. 

 Оставка се не може опозвати. 

 Одборнику мандат престаје оног дана када 

поднесе оставку.“ 

Члан 8. 

 У члану 99б став 1. после речи „самоуправе“ 

додају се речи: „и који нису одборници нити су 

кандидати за одборнике“. 

Члан 9. 

 Члан 99в мења се и гласи: 

 „Изборна комисија ради у сталном и 

проширеном саставу. 

 Изборна комисија ради у проширеном 

саставу док укупан извештај о резултатима 

локалних избора не постане коначан.“ 

Члан 10. 

 Члан 99г мења се и гласи: 

 „Изборну комисију у сталном саставу чине 

председник, осам чланова, заменик председника и 

осам заменика чланова које именује Скупштина 

града на предлог одборничких група сразмерно 

њиховој заступљености у укупном броју 

одборника који припадају одборничким групама. 

 Ниједна одборничка група не може да 

предложи више од половине чланова и заменика 

чланова Изборне комисије у сталном саставу. 

 Одборничка група која има више од 

половине од укупног броја одборника предлаже 

председника, заменика председника, чланове чији 

број заједно са председником није већи од 

половине броја чланова Изборне комисије и 

заменике чланова чији број заједно са замеником 

председника није већи од половине броја заменика 

чланова Изборне комисије, док остале чланове и 

заменике чланова у Изборној комисији предлажу 

остале одборничке групе сразмерно њиховој 

заступљености у укупном броју одборника који 

припадају одборничким групама. 

 Одборничком групом у смислу предлагања 

чланова и заменика чланова Изборне комисије у 

сталном саставу сматра се и одборник појединац 

или група одборника која броји мање код оног 

броја одборника који је потребан за образовање 

одборничке групе: 

1) ако су сви ти одборници изабрани са исте 

изборне листе; 

 2) ако изборна листа на којој су изабрани није 

освојила онолико мандата колико је потребно за 

образовање одборничке групе; 

3) ако нико од њих није приступио некој 

одборничкој групи; 

 4) ако су сви ти одборници потписали 

предлог за именовање члана односно за заменика 

члана Изборне комисије у сталном саставу. 

 Ако у Скупштини постоји само једна 

одборничка група, она предлаже: председника, 

заменика председника, чланове чији број заједно 

са председником није већи од половине броја 

чланова Изборне комисије и заменике чланова 

чији број заједно са замеником председника није 

већи од половине броја заменика чланова Изборне 

комисије, док преостале чланове и заменике 

чланова у Изборној комисији предлаже начелник 

Градске управе из реда запослених у Градској 

управи који имају искуства у спровођењу избора. 

 Ако у Скупштини постоје две одборничке 

групе, већа одборничка група предлаже 

председника, заменика председника, чланове чији 

број заједно са председником није већи од 

половине броја чланова Изборне комисије и 

заменике чланова чији број заједно са замеником 

председника није већи од половине заменика 

чланова Изборне комисије, начелник Градске 

управе предлаже једног члана и заменика члана из 

реда запослених у Градској управи који имају 

искуства у спровођењу избора, док преостале 

чланове и заменике чланова у Изборној комисији 

предлаже мања одборничка група. 

 За председника и заменика председника 

Изборне комисије може да буде именовано само 

оно лице које има високо образовање у области 

правних наука.  

 У раду Изборне комисије учествују, без 

права одлучивања, секретар Изборне комисије и 

заменик секретара Изборне комисије. 

 Секретара и заменика секретара Изборне 

комисије именује Скупштина на предлог 

председника Скупштине. 
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 За секретара и заменика секретара Изборне 

комисије могу да буду именовани секретар 

Скупштине, начелник Градске управе, или лице из 

реда запослених у Градској управи које има високо 

образовање у области правних наука.“ 

Члан 11. 

 Члан 99д мења се и гласи: 

 „Члану и заменику члана Изборне комисије 

функција престаје по сили закона, а Скупштина 

града по службеној дужности утврђује престанак 

његове функције: 

1) ако умре; 

2) ако изгуби изборно право; 

 3) ако му престане пребивалиште на 

територији јединице локалне самоуправе; 

4) када се прогласи изборна листа на којој је 

кандидат за одборника; 

 5) ако подносилац изборне листе који га је 

предложио повуче изборну листу; 

 6) ако се поништи решење о проглашењу 

изборне листе чији подносилац га је предложио; 

 7) ако је правоснажном судском одлуком 

осуђен на казну затвора у трајању од најмање шест 

месеци; 

8) ако изгуби радну способност; 

9) у другим случајевима предвиђеним 

законом. 

 Члана, односно заменика члана Изборне 

комисије разрешава Скупштина града: 

1) ако поднесе оставку у писменој форми; 

2) ако се накнадно утврди да не испуњава 

посебан услов за именовање; 

3) у другим случајевима предвиђеним 

законом. 

 Када Одлука о расписивању избора ступи на 

снагу, тада је Изборна комисија надлежна да 

разреши члана и заменика члана Изборне комисије 

у сталном саставу, да утврди да му је функција 

престала по сили закона као и да на предлог 

овлашћеног предлагача именује новог члана 

уместо оног који је разрешен, односно којем је 

функција престала по сили закона.“ 

Члан 12. 

 После члана 99д додаје се нови члан који 

гласи: 

„Члан 99ђ 

 Изборна комисија: 

1) стара се о законитом спровођењу локалних 

избора; 

2) организује техничку припрему за локалне 

изборе; 

3) објављује рокове за вршење изборне радње; 

4) прописује обрасце за спровођење изборних 

радњи; 

5) именује, разрешава и констатује престанак 

функције члана и заменика члана органа за 

спровођење избора; 

6) доноси решење којим проглашава, одбацује или 

одбија да прогласи изборну листу, као и закључак 

који налаже подносиоцу изборне листе да отклони 

недостатке изборне листе; 

7) доноси решење којим констатује да је повучена 

проглашена изборна листа; 

8) доноси решење којим констатује да место 

кандидата за одборника на изборној листи остаје 

празно; 

9) одређује бирачко место; 

10) обезбеђује изборни материјал за спровођење 

локалних избора; 

11) утврђује облик, изглед и боју гласачких 

листића и контролног листа за проверу 

исправности гласачке кутије; 

12) утврђује број гласачких листића који се 

штампа, као и број резервних гласачких листића; 

13) одобрава штампање гласачких листића и врши 

надзор над њиховим штампањем; 

14) уређује начин примопредаје изборног 

материјала пре и после гласања; 

15) даје информације бирачима о томе да ли је у 

изводу из бирачког списка евидентирано да су 

гласали на изборима; 

16) доставља податке о органима надлежним за 

прикупљање и обраду статистичких података; 

17) одлучује о приговорима, у складу са Законом; 

18) утврђује на седници прелиминарне резултате 

локалних избора за сва бирачка места која су 

обрађена у року од 24 часа од затварања бирачких 

места; 

19) утврђује резултате избора, доноси и објављује 

укупан извештај о резултатима избора; 

20) подноси Скупштини извештај о спроведеним 

изборима; 

21) обавља и друге послове предвиђене Законом.“ 

Члан 13. 

 У члану 101. став 2. мења се и гласи: 

„председник радног тела или председник 

Скупштине могу сазвати седницу радног тела и у 

краћем року, када постоје оправдани разлози који 

се морају на седници образложити“. 

 



Страна 2208 – Број 14 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА 26. јул 2022. године 

Члан 14. 

 У члану 116. у ставу 2. после речи: „заменику 

председника Скупштине и“   додају се речи: 

„говори са места електронске пријаве или.“ 

Члан 15. 

После члана 116. додају се нови чланови 

116а, 116б и 116в који гласе:  

„Члан 116а 

 Одборник је дужан да користи електронски 

начин пријаве и одјаве присуства на седници 

Скупштине. 

 Одборнику који злоупотреби електронски 

начин пријаве, пријављујући другог одборника 

или изврши злоупотребу електронског система на 

други начин, председник Скупштине може да 

изрекне меру опомене, а одмах ће се приступити 

поновној пријави одборника на електронски 

систем. 

Члан 116б 

Уколико се одборник при изласку из сале 

Скупштине не одјави на начин прописан чланом 

116а став 1. овог Пословника, председник 

Скупштине га може, на основу мониторског 

извода, опоменути да то уради. 

 Одборник је дужан да се за време трајања 

седнице Скупштине стара о свом електронском 

идентитету и учини га недоступним другим 

особама.  

  Уколико председник Скупштине изрази 

сумњу да се одборник није одјавио у складу са 

ставом 1. овог члана пријаве о присуству 

одборника ће бити поништене и приступиће се 

поновној пријави одборника на електронски 

систем.   

Члан 116в 

Одборник је дужан да одмах пријави 

секретару Скупштине уколико има проблема са 

пријавом или одјавом на електронски систем у 

својој одборничкој јединици.  

 Надлежна служба ће, због наступања 

разлога из става 1. овог члана, одборнику 

омогућити несметан рад на одређеној одборничкој 

јединици електронског система.“  

Члан 16. 

У члану 117. став 1. после речи: „на 

основу“ додају се речи: „електронске евиденције 

или“.   

Члан 17. 

У члану 130. став 1. мења се и гласи: 

„Пријаву за реч, за поједину тачку дневног 

реда, одборник подноси електронским путем, 

притискањем одређених тастера, до отварања 

расправе. Уколико нису обезбеђени технички 

услови за електронски начин пријављивања, 

пријаве за реч подноси председник одборничке 

групе, као и одборник који није члан одборничке 

групе, у писаном облику до отварања расправе по 

тачки дневног реда, на обрасцу који добије од 

Стручне службе Скупштине града.  

После става 4. додаје се нови став 5. који 

гласи:  

„Одборници су дужни да говоре са места 

пријаве на електронски систем, осим уколико не 

постоје технички услови или у другим случајевима 

када одреди председник Скупштине.“ 

Члан 18. 

 У члану 136. у ставу 1. после речи: „гласање“ 

додају се речи: „а о начину гласања председник 

Скупштине обавештава одборнике пре почетка 

гласања.“ 

 Став 2. мења се и гласи: 

 „Одборници се изјашњавају – ко је за 

предлог, ко је против предлога, и ко се уздржава 

од гласања.“ 

 Став 3. мења се и гласи:  

 „Када се гласа дизањем руке, пребројавање 

гласова у току гласања врши најмање двоје 

запослених који врше административно стручне 

послове за Скупштину и које одреди секретар.“ 

 У ставу 6. реч „може“ брише се, а реч 

„спровести“ замењује се речју „спроводи“. 

Члан 19. 

 У члану 137. у ставу 1. и 3. реч: „бројања“ 

замењује се речима: „резултата гласања“. 

Члан 20. 

 У члану 151. став 2. мења се и гласи:  

 „Одборнику коме је изречена мера 

одузимања речи, председник Скупштине 

искључује озвучење. Уколико се обраћа са 

говорнице, дужан је да се без одлагања удаљи, у 

супротном председник Скупштине искључује 

озвучење, а по потреби одређује паузу.“ 

Члан 21. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу града Чачка“. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

Број: 06-109/2022-I 

26. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

   Скупштине града Чачка 

Игор Трифуновић, с.р. 



26. јул 2022. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЧАЧКА Страна 2209 – Број 14 

339. 

На основу члана 11. и 12. Правилника о 

суфинансирању мера енергетске санације 

породичних кућа и станова које се односе на 

унапређење термичког омотача, термотехничких 

инсталација и уградње соларних колектора за 

централну припрему потрошне топле воде по 

јавном позиву Управе за подстицање и унапређење 

енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Сл.лист града 

Чачка“, бр. 11/2022) 

 Градско веће града Чачка, на седници 

одржаној 22. јула 2022. године, донело је 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Комисије за реализацију мера 

енергетске санације 

I 

Образује се Комисија за реализацију мера 

енергетске санације (у даљем тексту: Комисија) у 

саставу: 

1) Владимир Гојгић, начелник Градске управе за 

локални економски развој, дипломирани правник, 

председник, 

 2) Срђан Бошковић, дипломирани инжењер 

информатике, заменик председника, 

 3) Владимир Костић, дипломирани инжењер 

електротехнике, члан, 

 4) Чедо Васовић, дипломирани инжењер 

грађевинарства, члан, 

 5) Милан Нићифоровић, професор технике и 

информатике, члан, 

 6) Неда Марковић, дипломирани инжењер 

архитектуре, енергетски менаџер, члан, 

 7) Александар Милошевић, специјалиста 

струковних студија – инжењер електротехнике и 

рачунарства, члан, 

 8) Ђурица Вучковић, дипломирани инжењер 

машинства, члан, 

 9) Милољуб Симовић, дипломирани инжењер 

машинства, члан, 

10) Бранкица Шутић Милићевић, дипломирани 

инжењер архитектуре, члан, 

11) Игор Милошевић, дипломирани економиста, 

члан,  

12) Сања Ћаловић, специјалиста струковних 

студија – машински инжењер, члан, 

 13) Марија Гавриловић, дипломирани инжењер 

индустријског менаџмента, члан, 

14) Милош Костадиновић, дипломирани правник, 

представник Министарства рударства и 

енергетике, члан, 

15) Драгана Ивовић, дипломирани економиста, 

члан, 

16) Саша Борисављевић, струковни економиста, 

члан, 

17) Бојан Гавриловић, дипломирани инжењер 

агрономије, члан.   

II 

Задатак Kомисије је спровођење јавних 

позива за директне кориснике (привредне 

субјекте) и за крајње кориснике (грађане) који су 

предвиђени Правилником о суфинансирању мера 

енергетске санације породичних кућа и станова 

које се односе на унапређење термичког омотача, 

термотехничких инсталација и уградње соларних 

колектора за централну припрему потрошне топле 

воде по јавном позиву Управе за подстицање и 

унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 

(„Сл.лист града Чачка“, бр. 11/2022) најкасније до 

15.02.2023. године. 

III 

 Комисија се образује на временски период 

од 2 (две) године. 

IV 

 Председнику и члановима Kомисије 

припада накнада у новчаном износу за рад у 

Комисији, за сваку одржану седницу у висини од 

по 2.000,00 динара. 

V 

 Ово решење објавити у „Службеном листу 

града Чачка“. 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-112/2022-III 

22. јул 2022. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Милун Тодоровић, с.р. 
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