
ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 17. јануара 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00 

часова. 

 

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

председник Градског већа, отворио је 50. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, др Милан Лукић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, 

Немања Трнавац, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић, Вељко 

Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић и Анђелка 

Новаковић. 

 

 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: 

 

-     Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

-     Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

-     Милан Бојовић, помоћник градоначелника града Чачка 

-     Владан Милић, помоћник градоначелника града Чачка 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- Милка Станковић, в.д. начелник Градске управе за друштвене делатности  

- Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Надежда Симовић, председник Комисије за надзор 

- Мирко Пешић  в.д. директор ДОО „Научно  технолошки парк“ Чачак 

- Милан Драшкић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Томислав Пауновић, представник Регионалног центра за професионални развој 

запослених у образовању 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Катарина Новковић, Градски правобранилац 

 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и 

одлучивању на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић,  председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да      

су им достављени  записници са 47, 48 и 49. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 



 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 47. седнице 

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 47. седнице Градског већа града Чачка број 06-225/2017-III 

13. децембра 2017. године, без примедби. 

 

*** 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 48. седнице 

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 48. седнице Градског већа града Чачка број 06-234/2017-III 

од 20. децембра 2017. године, без примедби. 

 

*** 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 49. седнице 

Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће 

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са 49. седнице Градског већа града Чачка број 06-239/2017-III 

од 27. децембра 2017. 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, с тим да се исти допуни 

следећим тачкама: 

 

-    ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

 

Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. 

 

Како више није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је 

једногласно утврдило следећи: 

 

 

 

 



 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ 

КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  „УСПОН“ Д.О.О. ЧАЧАК 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА Д.О.О. „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И ПЛАН РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК  ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ УЛИЦЕ БРОЈ 10 У ЧАЧКУ 

 

6. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  У 2018. 

ГОДИНИ  

 

7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ДЕЛА 

ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ  ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ 

УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА 

СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ 

 

9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ 

САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА 

 

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА 

НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-3-

3360/2017 ОД 7. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАДИЧЕВИЋ БРАНКА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-3-

3848/2017 ОД 9. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  

 

12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАЈЧЕВИЋ МИЛАНА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 555102-3-

2020/2017 ОД 16. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  

 



 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОМИЋ ДЕЈАНА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ БРОЈ 114-156/2017-IV-3  ОД 

22. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  

 

14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ СТОЈКОВИЋ САЊЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-237/17-II ОД 12. 

ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  

 

15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ТУЛОВИЋ ЗОРАНА ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-237/17-II ОД 12. 

ДЕЦЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  

 

16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Ленка Гајић ) 

 

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Лука Ракоњац)  

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Зорица Зимоњић ) 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Милорад Опанчина ) 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 333) 

 

21. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР 

ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА  ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА  „УСПОН“ 

Д.О.О. ЧАЧАК 

 

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Надежда Симовић је истакла да је 

Градско веће града Чачка 2. децембра 2016. године донело Одлуку о додели подстицајних 

средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2016 годину. 

Неведеном Одлуком додељена су подстицајна средства предузећу “Успон” доо, Чачак у висини 

од 50% од вредности инвестиције у износу од 873.300,00 динара за меру „подстицање 

конкурентности-производна иновација која има могућност директне примене и дефинисане 

користи у ланцу вредности производа“. Намена се односи на трошкове франшизе даваоцу 

франшизе, трошкове обуке за примаоца франшизе за имплементацију Оптипринт и Оптипринт 



 

система у целокупну гаму МФУ уређаја, примена технологија, сервисна обука и долазак 

даваоца франшизе због контроле рада система. Након донете Одлуке Градског већа о додели 

поддстицајних средстава, са предузећем “Успон” доо, Чачак, град Чачак закључио је Уговор 26. 

децембра 2016 године. Потписаним Уговором уговорне стране су преузеле међусобна права и 

обавезе, а обавеза је корисника да Граду до 31. децембра 2017. године достави писани извештај 

са пратећом финансијском документацијом о испуњености уговорених обавеза у складу са 

наменом подстицајних средстава. На састанку Комисије за надзор, одржаној 15. децембра 2017. 

године, утврђено је да је достављени Извештај непотпун и да исти треба допунити у писменој 

форми и појаснити пословни однос којим би се јасније сагледала финансијска обавеза 

корисника франшизе, што је предузеће “Успон” доо и учинило. На састанку Комисије 

одржаном 20. децембра 2017. године констатовано је да допуна није адекватна па је корисник 

подстицајних средстава електронским путем доставио појашњење које је јасно упутило чланове 

Комисије о каквом пословном односу је реч. Сагледавајући потребну документацију, Комисија 

је закључила да је предузеће “Успон” доо Чачак, своју уговорну обавезу преузету 

потписивањем Уговора са Градом у целости испунило, да су одобрена средства утрошена 

сходно опредељеној намени, па самим тим Град може извршити повраћај средстава обезбеђења 

предузећу “Успон” доо Чачак. 

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

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је подршку града привреди кроз разне 

субвенције. Оно што је занима је обука у Словенији за едукацију радника на којој су радници 

обучавани да самостално обављају послове, али где није било предвиђено добијање 

сертификата, што сматра нелогичним.  

Надежда Симовић је истакла да се ради о уговору о франшинзингу који има одређене 

тајне делове, а на захтев Комисије за надзор да се достави уговор добијена је сагласност само за 

поједине делове уговора који су битни за оцену наменског трошења подстицајних средстава, 

тако да део између даваоца франшизе и примаоца у погледу обуке запослених Комисији није 

био доступан. Обзиром да се ради о таквој пословној политици даваоца франшизе, Комисија 

није имала могућности да утиче на то.  

 

По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу 

подстицајних средстава од стране корисника средстава „УСПОН“ ДОО Чачак.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА Д.О.О. „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Мирко Пешић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове Градског већа са 

Планом и Програмом рада Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2018. годину  

детаљно образложивши планиране активности НТП-а у 2018. години. Истакао је да је Научно-

технолошки парк привредно друштво које у оквиру дефинисаног простора пружа материјалне, 

инфраструктурне и стручне услуге становницима парка ради лакшег трасфера технологија и 

знања из истраживачких и образовних установа у привредни сектор што за циљ има стварање 

нових производа, процеса и услуга кроз нова технолошка решења и значајно унапређење 

постојећих, а тако се повећава број предузетника и нових привредних друштава. Своју улогу 

НТП реализује стварањем повољних услова за стартовање бизниса и испоруком низа услуга 

станарима и сарадницима и тако повећањем процента успешности и одрживости новооснованих 



 

привредних субјеката. Што се тиче финансијског плана, планиран је укупан приход у износу од 

5.350.000,00 динара од чега 4 милиона динара из буџета Града. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење да је План и 

Програм рада ДОО ''Научно технолошки парк'' Чачак за 2018. годину урађен је у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему, Закона о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања кдо корисника јавних средстава и 

Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину. 

 

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

Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је План и програм НТП-а за 2018. годину 

и оценила га као врло реалан јер акценат даје на активности које су усклађене са ресурсима које 

град Чачак може да  пружи, посебно у области пољопривреде и производње хране као једном од 

главних развојних сектора који су потребни Чачку. Такође, истакла је и енергетску ефикасност 

и обновљиве изворе енергије у оквиру заштите животне средине. 

Михаило Јовић осврнуо се на протеклих 6 месеци рада НТП-а и подсећа да су у посети 

НТП-у у том периоду били премијерка Србије, а након ње и ресорни министар. Истиче да су 

привредници јако задовољни радом НТП-а у последње време, нада се да ће кроз рад НТП-а  ИТ 

сектор постати препознатљив у Чачку обзиром на податак да 320 запослених у Чачку ради на 

тим пословима. Истиче да је Влада РС најавила одређена улагања у НТП, те да ће се  

обезбеђењем пословног простора стећи услови за повратак младих стручњака у Чачак.  

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на План и програм рада д.о.о. „Научно технолошки парк 

Чачак“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И 

ПЛАН РАДА „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК  ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

Милан Драшкић дао је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши 

чланове Градског већа са Годишњим програмом и планом рада „Градске стамбене агенције“ 

Чачак за 2018. годину и истакао да Програм рада Градске стамбене агенције садржи неколико 

елемената које је детаљно образложио: програм изградње станова за део ромске популације 

града Чачка; имплементација новог Закона о становању и одржавању зграда и процес 

регистрације стамбених заједница и избор управника стамбених зграда; пренос права 

коришћења станова у јавној својини са Центра за социјални рад на Градску стамбену агенцију; 

пројекат санације и уређења фасада у екстра зони града Чачка у 2018. години; програм изградње 

станова за социјално становање средствима Републичке агенције за становање и града Чачка; 

управљање и одржавање постојећих и новоизграђених стамбених јединица чији је инвеститор 

ГСА и др. На крају је истакао да је током 2017. године Државна ревизорска институција вршила 

контролу над радом индиректних буџетских корисника Града Чачка. На основу обавезујућих 

закључака ДРИ Градска стамбена агенција од 1. јануара 2018. године не може задржати статус 

индиректног корисника буџетских средстава нити миже остваривати приходе по основу наплате 

закупа станова обзиром да се таква врста остварених прихода на основу Закона о буџетском 

систему сматра изворним приходима буџета Града.  

 

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

Михаило Јовић затражио је да му се појасни навод са стране 28. плана где се говори о 

успешној реализацији две манифестације и то: „Изложба енергетских пасоша, са трибином 

посвећеној енергетској ефикасности“ и „Јавна дебата о енергетској ефикасности у 



 

зградарству“. Поставља питање критеријумима по којима је оцењено да је то организација 

ових манифестација била успешна односно ко су били предавачи и учесници манифестација. 

Милан Драшкић истакао је да критеријуми на основу вредновања успешности на 

реализацији пројеката  дефинисани су од стране Министарства грађевинарста, саобраћаја и 

инфраструктуре у сарадњи са немачком невладном организацијом ГИЗ која се бави пружањем 

услуга у овој области, а допринос Градске стамбене агенције Чачак је позитивно оцењен планом 

организовања овакве манифестације односно изложбе и јавне расправе. Решењем 

градоначелника града Чачка два запослена у Градској стамбеној агенцији овлашћени су да 

остварују сарадњу са ГИЗ-ом. Што се тиче друге поменуте манифестације партнер на пројекту 

је била општина Горњи  Милановац где су учешће узели и други субјекти из читавог 

Моравичког округа. Обе манифестације биле су одлично медијски пропраћене и општи утисак 

Министарства и Регионалне канцеларије ГИЗ-а у Крагујевцу је да су манифестације заједно са 

поделом енергетских пасоша успешно реализоване.  

Милан Лукић је поставио питање броја лиценцираних  управника стамбених зграда на 

територији Чачка и да ли је тај број довољан, те да ли због тога може доћи до проблема у 

реализацији Закона о становању. 

Милан Драшкић је истакао да на територији града Чачка је регистровано 5 

лиценцираних професионалних управника што оцењује недовољним, неколико кандидата 

тренутно похађају едукације за управника при Регионалним привредним коморама. Обука се 

такођи врши и у централи Привредне коморе у Београду. Дешава се да кандидати похађају 

обуку а  да потом не изађу на завршни испит или га не положе. У наредном периоду се очекује 

да ће бити лиценцирано више управника, обзиром да у Чачку има око 500 стамбених заједница. 

Одређени број зграда тренутно има управнике волонтере, међутим временом ће скоро све 

зграде преузимати професионалци обзиром на велики број обавеза произашлих из Закона. На 

крају је истикао да професионалним управницима стечена линцеца важи у целој Србији, тако да 

станари могу ангажовати управника и из другог града.  

 

 По упознавању са  предлогом  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи  програм и план рада Градске 

стамбене агенције Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Томислав Пауновић је упознао 

чланове Градског већа са Годишњим планом и програмом рада Регионалног центра за 

професионални развој запослених у образовању за 2018. годину, детаљно образлозивши све 

елементе Програма. Регионални центар за професионални развој запослених у образовању је 

индиректни буџетски корисник, односно финансира се из буџета града Чачка. Регионални 

центар остварује и сопствене приходе организацијом различитих облика стручног 

усавршавања. Такође, финансира се и пројектно, аплицирањем на расписане конкурсе, у 

земљи и иностранству. 

 

 По упознавању са  предлогом  Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 

 



 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ УЛИЦЕ БРОЈ 10 У ЧАЧКУ 

Весна Дмитрић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је да је 

Град Чачак дана 9. јануара 2018. године поднео захтев за доношење решења о прибављању у 

јавну својину изградњом градске  саобраћанице под називом „Ул. бр. 10“ са потребном 

инфраструктуром. За потребе решавања имовинско-правних односа и изградње улице урађена је 

парцелација, у складу са важећим урбанистичким планом, на основу које је спроведена 

еспропријација и решени имовинско-правни односи. За прву фазу израђено је Идејно решење. 

Пројектантска вредност прве фазе инвестиције је 132 милиона динара са ПДВ-ом, а средства за 

изградњу планирана су у буџету града Чачка. Закон о јавној својини предвиђа могућност 

прибављања непокретности у јавну својину изградњом објекта. Истакла је да је пред почетак 

седнице члановима Градског већа подељен нови предлог решења којим је исправљена грешка 

која се била поткрала у првобитном материјалу. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће једногласно утврдило Предлог решења о 

прибављању у јавну својину изградњом Улице број 10 у Чачку, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ  У 2018. ГОДИНИ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Славица Каранац 

истакавши да су Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину планирана подстицајна средства 

за вантелесну оплодњу у износу од 6 милиона динара, која ће се користити на основу 

Правилника који доноси Градско веће.  Овим правилником, а у циљу да се што већи број парова 

укључи  у поступак вантелесне оплодње, утврђују се шира права у односу на права која се 

финансирају из обавезног здравственог осигурања  (нема ограничења у погледу  старости жене 

и избора здравствене установе која спроводи поступак вантелесне оплодње, као ни ограничења 

у погледу броја покушаја изузев што је један од критеријума, уколико је жена млађа од 42 

године, да је пар искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног 

здравственог осигурања).  Правилник садржи одредбе о критеријумима за остваривање права на 

финансијску помоћ, висини, поступку доделе финансијске помоћи и начину извештавања о 

наменском коришћењу додељених средстава. Висина финансијске помоћи предложена је у 

члану 4. Правилника и иста износи  до 300 хиљада динара и исплаћују се једнократно, у износу 

према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић и похвалила Правилник који се и ове године доноси као и дуги низ 

година уназад, а нарочито то што нема ограничења у погледу година старости и броја покушаја. 

 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ЗА 

ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ У 2018. ГОДИНИ  

 

  

 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 1. 

 

Овим правилником уређују се критеријуми, висина, поступак за   остваривање права на 

финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. години  и начин извештавања о наменском  

коришћењу  додељених средстава. 

Овим правилником утврђују се шира права у односу на права из обавезног здравственог 

осигурања у циљу да се што већи број парова укључи у поступак вантелесне оплодње. 

Шира права у смислу овог правилника су: избор здравствене установе која ће 

спроводити поступак вантелесне оплодње, број покушаја вантелесне оплодње  и године 

старости жене.  

  

Члан 2. 
 

О правима по овом правилнику Градоначелник обавештава грађане преко  средстава 

јавног информисања са којима је град Чачак закључио уговор о оглашавању у локалном 

недељном листу. 

 

II. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 3. 

 

Критеријуми  за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су: 

- да пар има држављанство Републике Србије 

- да пар  има пребивалиште на територији града Чачка  најмање годину дана пре дана 

подношења захтева; 

- да пар испуњава  критеријуме које је прописала Републичка стручна комисија 

Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински потпомогнутог 

оплођења;  

- да је пар, уколико је жена млађа од 42 године, искористио право  на три покушаја 

који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања. 

 

 

III. ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ 

 

Члан 4. 
 

 Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара  по пару и исплаћују се 

једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће спроводити поступак 

вантелесне оплодње. 

 Средства  по профактури која је издата од стране иностране здравствене установе 

пренеће се у динарској противвредности  по средњем курсу Народне банке Србије на дан 

доношења Одлуке о додели финансијске помоћи за вантелесну оплодњу.  

 У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут. 

 

 

 



 

IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА  

 

Члан 5. 
 

Захтев за доделу финансијске помоћи се подноси Градоначелнику града Чачка.  

 Потребна документа за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу 

су: 

- извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар 

остварује заједницу живота у складу са Законом којим се уређују породични односи 

(у случају ванбрачне заједнице);  

- уверења о држављанству Републике Србије пара; 

- уверења о пребивалишту пара;  

- фотокопије личних карти или штампани подаци са електронске личне карте ; 

- профактура зравствене установе која ће спроводити поступак вантелесне оплодње  о 

висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о 

упису установе у регистар код надлежног органа; 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање - Филијале за Моравички 

округ Чачак, да пар испуњава  критеријуме прописане од стране Републичке стручне 

комисије Министарства здравља за лечење поступцима биомедицински 

потпомогнутог оплођења; 

- потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале за Моравички 

округ Чачак,   да је пар искористио право на три покушаја  који се  финансирају  из 

средстава обавезног здравственог осигурања, уколико је жена млађа од 42 године.  

Уколико је жена старија од 42 годинe, овај доказ није потребно подносити. 

Уколико поступак вантелесне оплодње спроводи инострана здравствена установа, 

документа те здравствене установе морају бити преведена и оверена од стране судског 

преводиоца.  

 

Члан 6. 
 

 Одлуку о додели финансијске помоћи доноси Градоначелник. 

На основу Одлуке закључује се уговор између корисника средстава и града Чачка. 

Уговором се уређују  права и обавезе уговорних страна.  

Додељена средства се преносе  на основу закљученог уговора, на текући рачун једног 

партнера. 

                                                

V. НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ  

СРЕДСТАВА 

 

 Члан 7. 

 

  Корисник средстава је дужан да додељена средства  користи искључиво за намену  за 

коју су му додељена. 

Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима  здравствене 

установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да  достави у 

року од 6 месеци од дана преноса средстава.  

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са 

рачунима здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против 

истог покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну 

камату.   

Корисник средстава је дужан да изврши повраћај неутрошених средстава, у противном 

против истог ће се покренути  поступак за повраћај средстава увећаних за законску затезну 

камату. 



 

Недостављање извештаја, ненаменско трошење средстава  и неизвршавање повраћаја 

неутрошених средстава има за последицу и неодобравање средстава у наредној години. 

 

VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 8. 
 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Чачка“. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА 

НАКНАДЕ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ  ДРУГО 

ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

РАДНУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

Милка Станковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда истакла је да 

је правни основ за доношење овог решења садржан у Одлуци о додатној финансијској подршци 

породици са децом  и Правилнику о праву на накнаду трошкова боравка детета у предшколској 

установи чији је оснивач друго правно или физичко лице. Одлуком о додатној финансијској 

подршци породици са децом прописано је да ближе услове, начин остваривања финансијске 

помоћи породици са децом и висину помоћи утврђује Градско веће у складу са планираним 

средствима и бројем деце која због недостатка капацитета нису уписана у Предшколску 

установу чији је оснивач Град Чачак. Правилником о праву на накнаду трошкова боравка детета 

у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице. Градско веће Града 

Чачка утврђује месечни износ накнаде трошкова боравка детета у приватној предшколској 

установи у складу са могућностима буџета Града Чачка. Одлуком о буџету Града Чачка за 2018 

годину планирана су средства за субвенсионисање предшколских установа чији је оснивач 

друго правно или физичко лице. Висина субвенције из буџета града Чачка и број деце чији ће се 

боравак у предшколским установама чији је оснивач друго правно или физичко лице (приватни 

вртићи) субвенционисати уклакулисани су у зависности од нивоа обезбеђених средстава, броја 

деце која нису уписана у предшколске установе чији је оснивач Град и капацитета 

предшколских установа које испуњавају законом прописане услове. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ВИСИНИ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕТЕТА У 

ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ 

ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА  ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ 

 

 

1. Месечни износ накнаде трошкова боравка деце у предшколској установи чији је 

оснивач друго правно или физичко лице који се плаћа  из буџета града Чачка износи 11.000 

динара  за целодневни облик рада у трајању од 11 часова, за радну 2017/2018 годину.  

2.  Дневни износ боравка детета утврђује се дељењем месечног износа који се признаје 

као основ за обрачун дела трошкова боравка деце.  

3. За дане оправданог одсуства детета (болест, годишњи одмор родитеља и др.), уплаћује 

се 50% од дневног износа.  

4. За дане неоправданог одсуства детета не плаћа се накнада.  



 

Трошкови боравка детета у приватној предшколској установи не надокнађују се за дане 

викенда, државних и верских празника који се празнују у Републици Србији и обележавају 

нерадно.  

Право на финансијску помоћ из тачке 1. овог решења, може да оствари родитељ, 

старатељ, усвојитељ или хранитељ у радној 2017/18 години, под условима  да дете није уписано 

у вртић предшколских установа чији је оснивач град Чачак због недостатка капацитета, да је 

родитељ закључио уговор о боравку детета у приватној предшколској установи, да дете похађа 

приватну предшколску установу и другим условима прописаним Одлуком о финансијској 

подршци породици са децом ("Сл. лист града Чачка", бр. 1/2015) и Правилником о праву на 

накнаду дела трошкова боравка у предшколској установи чији је оснивач друго правно или 

физичко лице ("Сл. лист града Чачка", бр. 7/2015). 

5. Право из тачке 1. ове одлуке оствариће највише 650 деце ( „Мимиланд“ 420 деце а 

„Гимназион 230“ ) према броју и датуму подношења захтева преко писарнице Градске управе за 

друштвене делатности града Чачка или поште. 

6. Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење Градског већа о висини 

месечног износа накнаде трошкова боравка детета у предшколској установи чији је оснивач 

друго правно или физичко лице из буџета града Чачка  за радну 2017/18. годину („Сл.лист града 

Чачка" бр. 18/2017). 

7. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу 

града Чачка", а примењиваће се од 1. фебруара  2018. године до 31. августа 2018. године.  

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ 

И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ 

 

Милка Станковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда истакла је да 

Правилником о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце 

и дететом са сметњама у развоју прописано да субвенционисану цену комуналних услуга из 

утврђује Градско веће на годишњем нивоу за календарску годину у зависности од нивоа 

планираних средстава у буџету града и броја породица са децом који имају право на 

субвенционисану  цену. Одлуком о буџету Града Чачка предвиђена су средства за 

субвенционисање трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са децом 

са сметњама у развоју. Субвенционисана цена комуналних услуга породици са троје и више 

деце и/или са дететом са сметњама у развоју,која остварује право на дечији додатак утврђује се 

месечно у висини месечне обвезе за извршене комуналне услуге,а највише до висине 

номиналног месечног износа дечијег додатка који је утврђен решењем надлежног министарства. 

Субвенсионисана цена комуналних услуга породици са троје и више деце и /или са дететом са 

сметњама у развоју која не остварује право на дечији додатак утврђује месечно у висини 

месечне обавезе за извршене комуналне услуге ,а највише до 50% од номиналног месечног 

износа дечијег додатка који је утврђен решењем надлежног министарства.. 

            

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

Прим. др Славица Драгутиновић позитивно је оценила доношење оваквог решења, те 

да се више не ради о социјалној ставки јер се тиче свих породица са троје или више деце или 

дететом са посебним потребама. 

 

По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело: 

 

 

 

 

 



 

РЕШЕЊЕ 

О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ  КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ 

СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ  

У 2018. ГОДИНИ 

 

1. Субвенционисана цена комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са 

дететом са сметњама у развоју која остварује право на дечији додатак утврђује се месечно у 

висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише до висине номиналног  

месечног износа дечијег додатка који је утврђен решењем надлежног министарства.  

2. Субвенционисана цена комуналних услуга породици са троје и више деце и/или са 

дететом са сметњама у развоју која не остварује право на дечији додатак утврђује се месечно у 

висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише до 50% од номиналног 

месечног износа дечијег додатка који је утврђен решењем надлежног министарства.  

3. Ово решење биће објављено у „Службеном листу града Чачка“, и ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања, а примењује се од 1. фебруара 2018. године.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ 

КРЕДИТА 

  

Данко Ћаловић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са одлуком Надзорног одбора ЈКП „Чачак“ Чачак о задуживању 

предузећа узимањем кредита. Кредит је потребан због уговора о репрограму дуга са ЈП 

„Србијагас“ за утрошени природни гас из претходне грејне сезоне који је изузетно рестриктиван 

и садржи обавезу измирења дугова у валутном року. Како је износ задужења узимањем кредита 

на који се тражи сагласност већи од 10% од планираног годишњег прихода потребна је 

сагласност како би се створили услови за реализацију кредита. Средствима из кредита извршила 

би се прерасподела задужења предузећа, извршило  измирење насталог дуга за грејну сезону 

2017/2018 годину и вршило измирење обавеза Србијагасу у валутном року у наредном периоду. 

Директор предузећа је овлашћен да потпише уговор о кредиту након избора најповољнијих 

понуђача.   

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу за грејање „Чачак“ Чачак 

за задужење узимањем кредита, у износу од 167.000.000,00 динара и то: 

 

- износ од 160.000.000,00 динара, прерачунато у евре по средњем курсу НБС на дан 

реализације кредита, за измирење обавеза за енергенте; 

- износ од 7.000.000,00 динара, за коришћење „overdraft“ кредита. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА 

ЧАЧКА БРОЈ 55333-3-3360/2017 ОД 7. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са жалбом Јовановић Александра из Чачка  на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 

55333-3-3360/2017 од 7. новембра 2017. године, као и предлогом решења по жалби.  



 

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења,Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба  Јовановић Александра из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55333-3-3360/2017 од 7. новембра 2017. године, као неоснована.  

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбија захтев  Јовановић 

Александра из Чачка, улица Милоша Обилића број 12, за признавање права на једнократну 

новчану помоћ, као неоснован. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио  Јовановић Александар, истичући да 

је првостепеном органу доставио захтев за остваривање права на ванредну новчану помоћ а 

исти је одлучивао о остваривању права по другом основу  односно о једнократној новчаној 

помоћи како се и наводи у диспозитиву решења. У жалби наводи да се решавањем за 

остваривање права по једном основу не могу сабирати и остала права у социјалној заштити из 

надлежности Града, а првостепени орган је то погрешно применио и одбио захтев жалиоца не 

водећи рачуна да је жалилац тежак хронични болесник и да је после физичког напада на њега 

испред Народне кухиње задобио повреде главе, а што је довело до погоршања основне болести-

дијабетеса, како у смислу повећане вредности гликемије тако и хирушком смислу због процеса 

зарастања ране. Даље наводи да ниједним чланом Одлуке о правима и услугама у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка није прецизирано колико пута се може остварити право на 

ванредну помоћ, осим члана 22. који дефинише висину износа помоћи. Предлаже да се 

ожалбено решење поништи и предмет врати на поновно одлучивање. 

 

Поступајући по службеној дужности, уочивши очигледну штампарску грешку, 

првостепени орган је донео Решење број  55333-3-3360/2017 од 20. новембра 2017. године, 

којим се исправља грешка у Решењу број 55333-3-3360/2017 од 7. новембра 2017. године, тако 

што се у диспозитиву решења уместо речи „једнократна новчана помоћ“ уписују речи 

„ванредна новчана помоћ“, а које решење производи правно дејство од када и решење које се 

исправља. 

 У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је ожалбеним решењем одбијен 

захтев именованог за једнократну новчану помоћ, како је то грешком наведено у диспозитиву 

решења а не за ванредну новчану помоћ за коју је жалилац и поднео захтев, али се из 

образложења ожалбеног решења може утврдити да је првостепени орган утврђивао чињенично 

стање и на исто применио материјално право односно одредбе Одлуке о правима и услугама у 

социјалној заштити из надлежности града Чачка које се односе на ванредну помоћ, те да је 

након тога донео решење о исправци грешке. Истиче да првостепени орган остаје при свим 

другим наводима образложења ожалбеног решења и наводи да у складу са чланом 26. Одлуке о 

правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка, о остваривању права на 

ванредну помоћ и висини помоћи одлучује Центар за социјални рад на основу процене 

Стручног тима Центра, те да је тачно да Одлуком није прецизирано колико пута се може 

остварити право на ванредну новчану помоћ, али је на основу увида у списе предмета и 

приложену медицинску документацију процењено да код жалиоца нема тешко нарушеног 

здравственог стања изазваног немилим догађајем. Даље истиче да су наводи у ожалбеном 

решењу који се односе на број једнократних и ванредних новчаних помоћи које је жалилац 

примио у 2017. години истакнути са циљем како би се видело да је именовани на основу тешке 

хроничне болести остваривао право и на једнократну и на ванредну новчану помоћ. 



 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Јовановић Александар, захтевом број 55333-3-3360/2017 од 1. новембра  

2017. године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање 

права на  ванредну новчану помоћ, ради регулисања тешког здравственог 

стања насталог након физичког напада;  

- да је уз захтев  жалилац приложио медицинску документацију; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка,  дана 6. новембра 

2017. године донео закључак да захтев Јовановић Александра за ванредну 

новчану помоћ треба одбити, јер наведена повреда није тешко обољење нити 

именовани има повећане материјалне трошкове за лечење; 

- да је Јовановић Александру, више пута у току 2017. године, одобравана 

једнократна и ванредна новчана помоћ за лечење, по основу тешке болести. 

 

Чланом  21. став 1. тачка 2. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка («Сл. лист града Чачка» бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописано је да 

право на ванредну помоћ могу остварити појединци или породица у којима је члан породице 

оболео од тешке болести, а чији просечни месечни приход у месецу који претходи месецу 

подношења захтева не прелази просечну месечну зараду у РС у нето износу према последњем 

објављеном податку органа надлежног за послове статистике. 

Чланом 24. Одлуке  прописано  је да се тешком болешћу у смислу члана 21. став 1. тачка 

2. сматрају: малигна обољења, дијабетес, хемофилија, душевне болести и поремећаји, 

прогресивна нервно-мишићна обољења, церебрална парализа, мултипле склероза, реуматска 

грозница, коронарне и цереброваскуларне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција, 

цистична фиброза и друге болести са тешким последицама. 

Чланом 26. Одлуке прописано је да о остваривању права на ванредну помоћ и висини 

помоћи, одлучује Центар за социјални рад на основу процене стручног тима Центра. 

По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће 

града Чачка налази да је жалба  неоснована. 

 

Правилно је првостепени орган поступио када је донео ожалбено решење и на предлог 

Стручног тима Центра за социјални рад, одбио захтев жалиоца, обзиром да је Стручни тим  

увидом у приложену документацију и остале списе предмета, проценио да код жалиоца нема 

тешко нарушеног здравственог стања изазваног физичким нападом од стране другог лица 

испред Народне кухиње у Чачку. 

 

Наводи жалбе да је жалилац поднео захтев за ванредну новчану помоћ а у диспозитиву 

ожалбеног решења се говори о једнократној новчаној помоћи,  су тачни али су исти без утицаја 

на другачије решење ове управне ствари, обзиром да је начињена техничка грешка само у 

диспозитиву ожалбеног решења а из образложења решења се закључује да је првостепени орган 

решавајући по захтеву жалиоца утврђивао чињенично стање и применио одредбе Одлуке о 

правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка које се односе на 

ванредну новчану помоћ. Осим тога, првостепени орган је извршио исправку наведене техничке 

грешке која исправка производи правно дејство од када и ожалбено решење. 

 

Неосновани су наводи жалбе да се решавањем за остваривање права по једном основу не 

могу сабирати и остала права у социјалној заштити из надлежности Града, обзиром да је 

првостепени орган наводећи износе помоћи само указао на то да је жалиоцу у току 2017. године 



 

више пута одобравана новчана помоћ и једнократна и ванредна и то по основу тешке болести, 

ради лечења. 

 

На основу изнетог,  Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАДИЧЕВИЋ 

БРАНКА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД  ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-3-3848/2017 

ОД 9. НОВЕМБРА 2017. ГОДИНЕ  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са жалбом Радичевић Бранка из Чачка  на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 

55330-3-3848/2017 од 9. новембра 2017. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир 

Шипетић истакавши да се ради по новом буџету и да се овакви корисници могу поново 

обратити за помоћ а средства за разне облике помоћи су обезбеђена буџетом.  

 

 

По упознавању са  жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

ОДБИЈА СЕ жалба Радичевић Бранка из Чачка, изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55330-3-3848/2017 од 9. новембра 2017. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Радичевић Бранку из 

Чачка, признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 5.000,00 динара, за набавку 

лекова. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Радичевић Бранко у којој наводи да је 

Центру за социјални рад града Чачка поднео захтев за ванредну а не за једнократну помоћ и 

приложио потребну документацију, те сматра да је ускраћен за адекватну помоћ у износу од 

25.056,00 динара за набавку потребних нутритијената за подизање имунитета, а на коју помоћ 

има право у току календарске године, позивајући се на чланове 21, 22, 23 и 24. Одлуке о 

правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка. 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења, оспоравајући наводе жалиоца да је поднео захтев за ванредну помоћ, обзиром да је 

жалилац, пред стручним радником Центра за социјални рад, својеручно потписао и поднео 

захтев за једнократну помоћ која му је потребна за набавку лекова, те да је на предлог Стручног 

тима Центра за социјални рад, који је ценио све околности, одобрена једнократна новчана 

помоћ у износу од 5.000,00 динара, што је адекватан износ за  набавку неопходне терапије-

нутритијената за два месеца текуће године. Предлаже да Градско веће одбије жалбу као 

неосновану. 



 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Радичевић Бранко захтевом број 55330-3-3484/2017 од 6. новембра 2017. 

године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за одобравање 

једнократне новчане помоћи за лекове;  

- да су уз захтев жалиоца за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична 

карта, записник о изјави странке да живи сам у породичном домаћинству, 

уверење Републичког фонда ПИО – Филијала Чачак да је жалилац корисник 

инвалидске пензије у износу од 15.537,31 динара месечно; уверење 

Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Чачак да жалилац нема 

прихода од самосталне делатности, извештај лекара специјалисте и потврду 

апотекарске установе о износу средстава потребних за набавку нутритијената 

на годишњем нивоу; 

- да је жалиоцу два пута у току 2017. године признато право на једнократну 

новчану помоћ за набавку основних животних намирница и лечење; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад, дана 9. новембра 2017. године 

донео закључак да се Радичевић Бранку призна право на једнократну новчану 

помоћ у износу од 5.000,00 динара, за куповину лекова. 

 

Чланом 7. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописана су права из социјалне 

заштите из надлежности града Чачка међу којима је и право на једнократну новчану помоћ.  

Чланом 9. исте Одлуке прописано је: 

„Носилац права из члана 7. ове одлуке је породица, односно појединац ако живи сам у 

домаћинству (корисници права и услуга у социјалној заштити, незапослена лица, инвалидна 

лица и др.) који остварују приходе испод једне половине минималне зараде у Републици Србији 

према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.  

Изузетно, појединац или породица могу остварити неко од права чл. 7. ове Одлуке и ако 

остварују приходе у износу вишем од износа описаног ставом 1. овог члана у случајевима: 

болести, лечења у специјализованим установама, набавке медицинских помагала, тешке 

материјалне угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене 

медицинске и друге документације.” 

Чланом 15. Одлуке прописано је да се висина једнократне помоћи утврђује у зависности 

од потреба и материјалног стања појединца, односно породице. 

 

Чланом 17. Одлуке прописано је: 

„Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре највише 

два пута у једној календарској години тако да укупан износ исплаћених новчаних помоћи не 

пређе износ минималне зараде у нето износу, према последњем објављеном податку 

републичког органа надлежног за статистику. 

 Појединцу или породици може се у току календарске године одобрити исплата 

једнократних новчаних помоћи и више пута у мањим износима, тако да укупан износ не пређе 

износ из претходног става овог члана.“ 

 

Чланом 18. Одлуке прописано је да изузетно од члана 17. Одлуке, у случајевима болести, 

лечења у специјализованим установама, набавке медицинских помагала, тешке материјалне 

угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене медицинске и 

друге документације, појединац или породица могу право на једнократну новчану помоћ 



 

користити и више од два пута у једној календарској години, с тим да укупна средства остварена 

по основу овог права не пређу износ просечне месечне зараде, по запосленом исплаћене у 

Републици Србији у нето износу према последњем објављеном податку републичког органа 

надлежног за послове статистике.  

 

 Чланом 5. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013 и 11/2017) прописано је 

да на предлог стручног тима, кога чини социјални радник, надлежни правник и руководилац 

правне службе, директор Центра доноси решење о износу једнократне новчане помоћи односно 

облику једнократне помоћи ( уплата на рачун, уплата таксе за лична документа и сл.).  

 

 По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће 

града Чачка налази да је жалба  неоснована 

 

Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење и Радичевић 

Бранку признао право на једнократну новчану помоћ  у износу од 5.000,00 динара, за набавку 

лекова односно неопходних нутритијената до краја 2017. године, обзиром да трошкови 

поменуте терапије за два месеца укупно износе 4.176,00 динара. Ожалбено решење је донето на 

предлог Стручног тима Центра за социјални рад, који је ценио све околности пре свега 

материјално стање жалиоца, који је корисник инвалидске пензије у износу од 15.537,71 динара 

и достављену медицинску документације на основу које је утврђено да је жалилац оболео од 

тешке болести због чега је потребан посебан хигијенско дијететски режим исхране, односно 

нутритијенти за подизање имунитета. 

 

Наводи жалбе да је жалилац поднео захтев за ванредну а не за једнократну помоћ и 

приложио потребну документацију, те да је ускраћен за адекватну помоћ у износу од 25.056,00 

динара за набавку потребних нутритијената за подизање имунитета, су неосновани из разлога 

што је жалилац, како тврди првостепени орган, пред стручним радником Центра за социјални 

рад, својеручно потписао и поднео захтев за једнократну новчану помоћ. Осим тога жалилац је 

још два пута у току 2017. године остварио право на једнократну помоћ, за набавку основних 

животних намирница и лечење, што значи да је првостепени орган поступао у складу са 

одредбама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и 

одлучивао о захтеву странке и висини помоћи у зависности од потреба и материјалног стања 

подносиоца. 

 

На основу изнетог, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ РАЈЧЕВИЋ МИЛАНА 

ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 555102-3-2020/2017 ОД 16. НОВЕМБРА 

2017. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са жалбом Рајчевић Милана и Чачка  на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 

555102-3-2020/2017  од 16. новембра 2017. године, као и предлогом решења по жалби.  

 



 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Рајчевић Милана из Чачка,  изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 555102-3-2020/2017 од 16. новембра 2017. године, као 

неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је решење  којим је одбијен захтев Рајчевић 

Милана из Чачка, за пружање новчане помоћи за санацију стамбеног објекта. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Рајчевић Милан у којој истиче да је 

Центру за социјални рад доставио захтев због лоших услова у којима живи његова трочлана 

породица а где ће у 2018. години живети четири члана. Наиме, кућа има само једну просторију, 

нема купатило и кухињу, пуна је влаге, а супруга жалиоца је срчани болесник. Од Центра за 

социјални рад тражи помоћ да се догради купатило и кухиња. Тврди да није тачно да није имао 

примедбе на записник грађевинског инспектора обзиром да записник није ни видео, а камоли 

потписао. Такође, жалилац тврди да није тачна тврдња инспектора да у кући нема водоводне и 

канализационе мреже, већ да постоји довод воде и у кући и испред куће, а да нема 

канализациону мрежу. Тврди да није тражио да му се директно додели новац за доградњу 

купатила и кухиње већ да се нађе и финансира извођач тих радова. Моли Градско веће да нађе 

разумевања за његов проблем те да евентуално неко од чланова Градског већа изађе на терен и 

увери се у његове тврдње. Позива се на Закон о социјалној заштити и Одлуку о правима и 

услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка и предлаже да му се призна право 

на санацију стамбеног објекта 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења, оспоравајући наводе жалиоца, те да се у конкретном случају не ради о санацији 

стамбеног објекта већ о доградњи и изградњи и да је првостепени орган поступао у складу са 

Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Рајчевић Милан из Чачка ул. Гвоздена Пауновића број 253, обратио Центру за 

социјални рад града Чачка, захтевом за признавање права на новчану помоћ ради 

побољшања услова становања у породичној кући; 

- да је грађевински инспектор Градске управе за инспекцијски надзор, након 

инспекцијског надзора на лицу места, дана 8. новембра 2017. године, констатовао да 

су на приземном стамбеном објекту раније изведени радови на санацији дрвене 

кровне конструкције и да објекат нема инсталације водовода и канализације; 

- да је Комисија за стамбена питања Центра за социјални рад града Чачка, дана 9. 

новембра 2017. године, на основу записника о инспекцијском надзору и теренске 

посете, донела Закључак да се коришћењем стамбеног објекта не доводи у опасност 

живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност околине, угрожава 

средина те да није донето решење о забрани коришћења објекта; 

- да је Центар за социјални рад града Чачка донео Решење  којим одбија захтев  

Рајчевић Милана из Чачка, за пружање новчане помоћи за санацију стамбеног 

објекта. 

 



 

По разматрању жалбе, ожалбеног решења, осталих списа предмета као и оцене свих 

изведених и предложених доказа Градско веће налази да је жалба неоснована. 

 

 Чланом 63. став 4. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности 

града Чачка („Сл. лист града Чачка“  бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016), прописано је да се изузетно, 

помоћ за санацију стамбеног објекта може одобрити и лицу које је власник стана или куће, а 

налази се у стању социјалне потребе, ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског 

надзора утврди да се коришћењем стамбеног објекта доводи у опасност живот и здравље људи, 

безбедност суседних објеката, безбедност околине, угрожава животна средина и наложи 

извођење потребних радова или донесе решење о забрани коришћења објекта. 

 

 Правилно је првостепени орган поступио када је донео ожалбено решење јер се у 

конкретном случају не ради о санацији стамбеног објекта већ о изградњи и доградњи објекта. 

Законом о социјалном становању и Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из 

надлежности града Чачка прописана је помоћ за санацију објекта лицу које је власник стана или 

куће, а налази се у стању социјалне потребе, у случају када се коришћењем оваквог објекта 

доводи у опасност живот и здравље људи, безбедност суседних објеката, безбедност околине и 

угрожава животна средина, што се не може применити у конкретном случају, нити је 

поступајући грађевински инспектор донео решење о забрани коришћења објекта.  

 

 Наводи жалбе којима жалилац указује на разлоге због којих улаже жалбу немају утицаја 

на другачије решење ове правне ствари, пa je Градско веће града Чачка одлучило као у 

диспозитиву. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ТОМИЋ ДЕЈАНА ИЗ 

ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ БРОЈ 114-156/2017-IV-3  ОД 22. НОВЕМБРА 

2017. ГОДИНЕ  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са жалбом Томић Дејана и Чачка  на Решење Градске управе за друштвене делатности број  114-

156/2017-IV-3 од 22. новембра 2017. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

По упознавању са  жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно 

донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Томић Дејана из Чачка изјављена на Решење Градске управе за 

друштвене делатности број 114-156/2017-IV-3 од 22. новембра 2017. године, као неоснована. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градска управа за друштвене делатности донела је Решење којим се одбија захтев Томић 

Дејана из Чачка за бесплатан и превоз са попустом у градском и приградском саобраћају. 

 



 

На донето решење жалбу је благовремено изјавио Томић Дејан из Чачка у којој наводи 

да је поменутим решењем одбијен његов захтев за превоз са попустом у градском и 

приградском саобраћају иако испуњава услов из члана 5. став 7 Одлуке о бесплатном и превозу 

са попустом у градском и приградском саобраћају где стоји да право имају „инвалидна лица 

која примају стални додатак на туђу негу и помоћ“. Прилаже решење о додели трајне новчане 

накнаде за туђу негу и помоћ. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована из разлога 

наведених у образложењу ожалбеног решења јер је телесно оштећење жалиоца у висини од 

100% последица болести а не инвалидитета. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Томић Дејан, дана 15. новембра 2017. године, доставио захтев за остваривање 

права на бесплатан/превоз са попустом у градском и приградском превозу; 

- да је уз захтев приложио потписан Образац 2 – сагласност за прибављање података о 

чињеницама о којима се води службена евиденција а који су неопходни у поступку 

одлучивања; очитану личну карту;  решење Републичког фонда ПИО- Филијала 

Чачак од 4. новембра 2017. године о продужењу права на новчану накнаду за негу и 

помоћ утврђеног решењем од 9. јула 2015. године; решење Републичког фонда 

ПИО- Филијала Чачак од 3. новембра 2017. године којим се Томић Дејану утврђује и 

даље I степен телесног оштећења. 

 

 

Приговор је неоснован из следећих разлога: 

Чланом 5. став 2. Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приградском 

саобраћају („Службени лист града Чачка“ број 23/2016) прописано је: 

„Право на бесплатан превоз, уз одговарајућу легитимацију која се издаје на основу 

списка корисника или потврде надлежне градске управе, остварују корисници под условом да 

имају пребивалиште на територији града Чачка и то:  

1) лица старија од 65 година;  

2) ратни војни инвалиди и мирнодопски војни инвалиди са 50 - 100% инвалидитета;  

3) цивилни инвалиди рата са 50-100% телесног оштећења;  

4) инвалиди рада услед последице несреће на послу и професионалног обољења са 70-

100% телесног оштећења;  

5) слепа лица и њихов пратилац;  

6) лица оболела од малигних болести;  

7) инвалидна лица која примају стални додатак за туђу негу и помоћ;  

8) лица оболела од параплегије, дистрофије, квадриплегије, церебралне и дечије 

парализе, мултипле склерозе, глува и наглува лица, као и пратиоци ових лица која, у складу са 

актом изабраног лекара, имају право на пратиоца;  

9) деца и одрасли са инвалидитетом односно са сметњама у развоју као и пратиоци за 

личну помоћ ангажовани на основу налаза и мишљења Интерресорне комисије града Чачка или 

на основу акта изабраног лекара, уколико је пратилац родитељ или члан породичног 

домаћинства;  

10) лица на дијализи и са трансплантираним органима које користе туђу негу и помоћ;  

11) лица оболела од хемофилије, цистичне фиброзе и других ретких болести;  

12) добровољни даваоци крви који су крв дали више од 50 пута“ 

   

 Како је код жалиоца правоснажним решењем Републичког фонда ПИО – Филијала 

Чачак број 182-4-1 1221/17 од 4. новембра 2017. године утврђено телесно оштећење у висини од 



 

100% као последица болести а не инвалидитета, то је првостепени орган правилно поступио 

када је донео ожалбено решење јер жалилац не испуњава услове утврђене чланом 5. став 7. 

Одлуке о бесплатном и превозу са попустом у градском и приграском саобраћају. 

 

Наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове правне ствари, па је Градско веће 

града Чачка одлучило као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ СТОЈКОВИЋ 

САЊЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-237/17-II ОД 12. ДЕЦЕМБРА 2017. 

ГОДИНЕ  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са приговором Стојковић Сање из Чачка  на Решење Градоначелника града Чачка број 67-

237/17-II од 12. децембра 2017. године, као и предлогом решења по приговору.  

 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Стојковић Сање из Чачка поднет на Решење Градоначелника 

града Чачка број 67-237/17-II од 12. децембра 2017. године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка донео је  Решење којим се Стојковић Сањи из Чачка  не 

признаје право на студентску стипендију из буџета града Чачка јер не испуњава услове 

прописане Одлуком  о финансијској подршци ученицима и студентима. 

 

Стојковић Сања је дана 18. децембра 2017. године поднела приговор.  Другостепени 

орган мериторно одлучује о приговору иако је преурањен, јер  је подносилац приговора за 

чињеницу да јој није одобрена студентска стипендија, односно да није на списку, сазнала путем 

Сајта града Чачка, на коме је 15. децембра 2017. године објављен списак ученика и студената 

којима је одобрена финансијска помоћ за 2017/2018 годину.  У приговору наводи да је студент 

прве године мастер студија Правног факултета Универзитета у Београду са просеком 

оствареним на основним студијама 8,50 као незапослен студент који је давао годину за годином 

на факултету чији је оснивач Република Србија и са ненавршених 27 година живота. Даље 

наводи да студентску стипендију није добила из разлога што је самофинансирајући студент на 

мастер студијама, а да међу условима на конкурсу није наведена врста финансирања мастер 

студента односно да мора бити финансирање из буџета Републике Србије. Сматра да је услед те 

недоумице било логично закључити да сваки студент који испуњава услове има право на 

остварење стипендије. Напомиње да је била стипендиста Правног факултета током редовног 

студирања. Такође напомиње да постоје факултети који уопште  не предвиђају мастер студије 

финансирањем из буџета. На крају истиче да није писмено обавешена да није добила 

стипендију, а да рокови теку од дана пријема писмена које није примила. Предлаже да се њен 

приговор уважи и тиме омогући да оствари право на студентску стипендију.  

 



 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да је приговор неоснован из разлога 

наведених у образложењу ожалбеног решења  јер је жалиља уписала мастер студије у статусу 

самофинансирајућег студента, а Одлука о финансијској подршци ученицима и студентима 

прописује стипендирање студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије и 

односи се како на студенте  првог степена студија тако и на студенте другог степена студија. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Стојковић Сања из Чачка, дана  22. новембра 2017. године, Градској управи за 

друштвене делатности града Чачка, доставила захтев за доделу финансијске 

подршке ученицима и студентима академских студија за школску 2017/2018 годину, 

по објављеном Конкурсу; 

- да је уз захтев приложила: уверење Правног факултета Универзитета у Београду 

број 04-01-903 од 3. новембра 2017. године којим се потврђује да је Стојковић Сања 

уписала мастер-академске студије школске 2017/2018 године у статусу 

самофинансирајућег студента; фотокопију уверења о стеченом високом образовању 

на Правном факултету Универзитета у Београду; фотокопију индекса о уписаним 

мастер академским студијама; очитану личну карту; фотокопију картице текућег 

рачуна и потписан Образац 1 – сагласност за прибављање података о чињеницама о 

којима се води службена евиденција а који су неопходни у поступку одлучивања; 

- да је орган по службеној евиденцији прибавио уверење са матичне евиденције 

осигураника 4. децембра 2017. године из кога је утврђено да студент није у радном 

односу. 

 

Приговор је неоснован из разлога што је подносилац приговора школске 2017/2018. 

године уписала мастер академске студије у статусу самофинансирајућег студента, а Одлука о 

финансијској подршци ученицима и студентима („Сл. лист. града Чачка“ број 19/2013 и 7/2014) 

има за циљ финансијско помагање у даљем напредовању најбољих студената са територије 

града Чачка чије се студије финансирају из буџета Републике Србије на факултетима чији је 

оснивач Република Србија,  што је  и прописано чланом 1. Одлуке. 

Навод  из приговора да подносилац приговора није писмено обавештена да није добила 

стипендију, без утицаја је на другачије решење ове правне ствари, обзиром да је решење 

Градоначелника достављено 20. децембра 2017. године, што се види из потписане доставнице.    

На основу изнетог, Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ТУЛОВИЋ 

ЗОРАНА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 67-237/17-II ОД 12. ДЕЦЕМБРА 2017. 

ГОДИНЕ  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа 

са приговором Туловић Зорана из Чачка  на Решење Градоначелника града Чачка број 67-

237/17-II од 12. децембра 2017. године, као и предлогом решења по приговору.  

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан 

Бојовић сматрајући да Одлуку треба поново сагледати и унети могућност да стипендију могу 

остварити ученици свих уметничких школа. 



 

По упознавању са  жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ приговор Туловић Зорана, оца Туловић Теодоре из Чачка, Мрчајевци бб, 

изјављен на Решење Градоначелника  града Чачка број 67-237/2017-II од 12. децембра 2017. 

године, као неоснован. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Градоначелник града Чачка, на предлог Комисије за финансијску подршку ученицима и 

студентима, донео је  Решење којим се у тачки VI одбија захтев Туловић Теодоре из Мрчајевава 

за доделу ученичке стипендије из буџета града Чачка, јер не испуњава услове прописане 

Одлуком о финансијској подршци ученицима и студентима. 

 

На донето Решење приговор је благовремено изјавио Туловић Зоран, у којем наводи да 

његова ћерка Туловић Теодора похађа други разред Уметничке школе у Краљеву. Сматра да се 

ова Уметничка школа из ликовне области подразумева као средњошколска установа за 

талентоване ученике, а да то доказује члан 12. Правилника о упису ученика у средњу школу 

који прописује: „Кандидат за упис у уметничку школу (музичка школа, балетска школа и 

уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу 

или одељење за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, 

математичка гимназија и одељење, гимназија и одељење за спортисте, одељење за ученике са 

посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и 

програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику), 

школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике 

(Школа за музичке таленте у Ћуприји), полаже пријемни испит за проверу посебних 

способности и склоности.“ Стога сматра да, како се за упис у Уметничку школу у Краљеву 

полаже посебан пријемни испит за школу за таленте, због посебне склоности према некој од 

области наведених Правилником, ради провере ученичког талента, Уметничка школа у Краљеву 

јесте уметничка школа. Предлаже да, обзиром да испуњава услове, Туловић Теодора добије 

ученичку стипендију. 

 

 

У одговору на приговор првостепени орган истиче да је приговор неоснован из разлога 

наведених у образложењу ожалбеног решења јер жалиља похађа Уметничку школу у Краљеву 

која није таксативно наведена у члану 5. Одлуке о финансијској подршци ученицима и 

студентима. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да је Туловић Теодора из Мрчајеваца, дана 27. новембра 2017. године, Градској 

управи за друштвене делатности града Чачка, доставила захтев за доделу 

финансијске подршке ученицима и студентима академских студија за школску 

2017/2018 годину, по објављеном Конкурсу; 

- да је уз захтев приложила сведочанство Уметничке школе у Краљеву број 445/2017 

од 21. јуна 2017. године о завршеном првом разреду у школској 2016/2017 години са 

просечном оценом 5,00; потврду школе о уписаном другом разреду у школској 

2017/2018 години образовног профила - ликовни техничар; фотокопију личне карте 

и картице текућег рачуна оца Туловић Зорана и потписан Образац 1 – сагласност 

родитеља за прибављање података о чињеницама о којима се води службена 

евиденција а који су неопходни у поступку одлучивања; 



 

- да је орган по службеној евиденцији прибавио уверење о пребивалишту ученице. 

 

 Приговор је неоснован из следећих разлога: 

 

  Чланом 5. став 1. алинеја 5. Одлуке о финансијској подршци ученицима и студентима 

(„Сл. лист града Чачка број 19/2013 и 7/2014) прописано је да право на финансијску подршку 

имају „ученици основних и средњих школа који похађају школе за таленте са просечном 

оценом 4,50 и више, оствареној у претходној школској години и то: Музичка школа у Ћуприји и 

средње музичке школе чији је оснивач Република Србија, Математичке гимназије, Филолошке 

гимназије и Средња балетска школа“. 

 

Како Туловић Теодора похађа Уметничку школу у Краљеву, то је првостепени орган 

правилно поступио када је донео ожалбено решење, јер ова школа према Одлуци о финансијској 

подршци ученицима и студентима није сврстана у школе за таленте. 

 

 Наводи приговора којима подносилац указује на разлоге због којих улаже приговор 

немају утицаја на другачије решење ове правне ствари, пa je Градско веће града Чачка одлучило 

као у диспозитиву. 

 

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена  

жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у 

Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Ленка 

Гајић) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 120.000,00 динара  (100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), за  непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за новчану помоћ Ленки Гајић, ученици Гимназије у Чачку, на име 

трошкова лечења и отвара нова апропријација 9/1, економска класификација 472- 

Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална класификација 110, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градоначелник града,  Програм 16. Политички систем локалне самоуправе, 

ПА 2101-0002 Функционисање извршних органа. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 



 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

*** 

 

Даљем току седнице не присуствује Милица Дачић. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Лука 

Ракоњац)  

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, уводно излагање поднео је Зоран Тодосијевић, а 

дискутовала прим. др Славице Драгутиновић која се осврнула на део решења где се 

дефинише намена да се „помаже лечење“ обзиром да су за малолетна лица сви трошкови из 

здравственог осигурања  покривени укључујући путовање, пратњу и само лечење, па уместо 

речи „за лечење“ убудуће треба да стоји нека друга реченица. Градско веће је потом једногласно 

донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 120.000,00 динара  (100.000,00 динара нето и 20.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ Луки Ракоњцу, ученику ОШ „Владислав Петковић 

Дис“ Заблаће, на име трошкова лечења. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

 

 

 



 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Зорица 

Зимоњић ) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића; 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 48.000,00 динара  (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ Зорици Зимоњић из Чачка, за превазилажење 

тешке материјалне ситуације. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – 

Милорад Опанчина) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића; 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 48.000,00 динара  (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ Милораду Опанчини из Чачка, за трошкове лечења. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 



 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТАТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 333) 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића; 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“, 

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

буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне 

самоуправе, програмска  активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 1.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 333, за потребе Дома културе Чачак, на име финансирања два нова 

пројекта у сарадњи са Центром за визуелна истраживања и развој визуелне културе „ 

Круг“ и то: Међународни симпозијум „Уметност и папир“ и Међународна изложба 

„Библиотека- отворена књига Балкана“. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 333, економска 

класификација 424- Спеецијализоване услуге,  Функционална класификација 820, извор 

финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских 

средстава – Градска управа за друштвене делатности, индиректни корисник буџетских 

средстава Дом културе Чачак,  Програм 13. Развој културе и информисања, ПА 1201-

0001 Функционисање локалних установа културе- средства Града. 

 

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

 

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

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:          ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Зоран Тодосијевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са предлогом Савета за безбедност саобраћаја за доношење Програма 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на 

територији града Чачка за 2018. годину. Програмом се утврђује коришћење средстава за 

финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 



 

2018. годину, а за реализацију програма планирана су средства Одлуком о буџету града Чачка за 

2018.  годину у износу од 24 милиона динара  и обезбедиће се сразмерно оствареним приходима. 

Детаљно је образложио структуру средстава из тачке II програма. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 I Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења 

безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2018. годину. 

 

II За реализацију овог програма планирана су средства Одлуком о буџету града Чачка за 

2018. годину, у износу од 24.000.000,00 динара, а обезбедиће се сразмерно оствареним 

приходима. 

 

III Структура средстава из тачке II овог Програма је следећа: 

 

ПРИХОДИ 

 

- Приходи планирани Буџетом од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у 2018. години у 

износу од 24.000.000,00 динара и  

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ...................................................................... 24.000.000,00 

динара. 

 

 

 

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 

 

1. Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре у износу од 12.000.000,00 динара 

(средства су исказана са ПДВ-ом) и то: 

 

Број 

апроп. 
Ек.клас. Организациона класификација 

Планирани 

износ 

535 425 
Текуће поправке и одржавање - поправљање саобраћајне 

инфраструктуре 

8.000.000,00 

 

536 425 
Текуће поправке и одржавање -поправљање саобраћајне 

инфраструктуре (полигон за обуку возача)  4.000.000,00 

  Укупно 12.000.000,00 

 

ЈП Градац као јавно предузеће коме је поверено Одлуком о оснивању управљање над 

општинским путевима, улицама, некатегорисаним путевима у насељима на територији града, 

предлагаће Савету за безбеднот саобраћаја динамички план реализације и трошења 

апропријације 535 и 536 са детаљним описом, припремом предмера и предрачуна радова на 

поправљању саобраћајне инфраструктуре, припремати документацију за јавну набавку и 

вршити надзор над реализацијом истих о чему ће извештавати Савет. 

 

 



 

2. Средства за остале намене у износу од 12.000.000,00 динара (средства су исказана са 

ПДВ-ом)  распоређују се на следећи начин и то: 

 

Број 

апроп. 

Ек.клас. Организациона класификација Планирани 

износ 

269 4631 Трансфери осталим нивоима власти- Текући трансфери основним и 

средњим школамa-Подршка ученицима који учествују на школским 

такмичењима из области саобраћаја 

200.000,00 

270 4632 Трансфери осталим нивоима власти- Капитални трансфери основним 

школамa -набавка опреме за унапређење безбедности саобраћаја за основне 

школе  

1.200.000,00 

533 423 
Услуге по уговору - накнаде за рад Савета за безбедност саобраћаја и 

стручно усавршавање 100.000,00 

534 423 Услуге по уговору - Израда стратегије у области саобраћаја  2.500.000,00 

537 426 
Материјал-Набавка светлоодбојних прслука за ђаке прваке и дидактичких 

средстава  500.000,00 

538 426 
Материјал- Превентивно промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја 1.000.000,00 

539 426 Материјал-Набавка седишта за прворођену децу 2.000.000,00 

540 426 
Материјал-Потрошни материјал за уређаје за откривање саобраћајних 

прекршаја 300.000,00 

541 512 
Машине и опрема -набавка два возила за потребе саобраћајне полиције за 

контролу и регулисање саобраћаја  3.000.000,00 

542 512 
Машине и опрема -Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и 

видео надзор за градске саобраћајнице 1.200.000,00 

   Укупно 12.000.000,00 

 

 

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И 

ИЗДАЦИ........................................................................................................... 24.000.000,00 динара. 

 

IV О реализацији овог програма стараће се Градска управа за финансије града Чачка, ЈП 

Градац и Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка, а у складу са предлогом 

Савета за безбедност саобраћаја. 

 

V Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ 

КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Славица Каранав упознала је чланове 

Градског већа са предлогом решења о образовању Стручне комисије за избор годишњих, 

односно посебних програма у области спорта, у складу са чланом 25. став 1. Одлуке о 

одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области 

спорта у Чачку. 

 

По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно (Немања Трнавац се изузео од 

гласања) донело: 



PEIIIEISE
o o6pa3oBalby Crpyqne KoMLIcrje 3a H36op roAurrrrbrrx, oAHocHo roce6Hrx rrporpaMa

y o6lacru clopra

I

3a oqeny roAulxlr,Hx u noce6uux rporpaMa, o6pasyje ce Crpyvua xouucuja sa u:6op
roAr4rrtbrrx, oAHocHo noce6Hux flporpaMa y o6lacru cnopra, y cacraBy:

TIPEACEAHI{K:

B;ragan Muuh, AoKTop BerepuHapcKe MeAHuHHe, nonrohHax fpa4onaueJrHuKa :a o6lacr
ApyrrrTBeHr,rx AeJraTHocTr{

IIJIAHOBII:

1. B;ra4u*rup Clonuh, crpyKoBHr,r HHxerbep, o46opHr.rrc Crcynumuue rpaAa
2. lfnana Byxajnonuh, lracrep npo$ecop c[opra u Sualtuxor Bacr,vrabba, rrpeAcraBHr4K

HaAJrexHor repuropr,rj anHor ctroprcKor caBe3a rpaAa
3. Heuarra Tpnanaq, ArrruroMrrpanu npoSecop Srzsrzure Kynrype, v.naH fpa4crcor reha

3aAyx(eH sa o6racr cnopra H Typn3Ma
4. Blagnmup lojruh, rHrIJIoMHpaHr{ rrpaBHr,rK, 3arrocJreH y fpaaocoj ynpaBu 3a JroKaJrHH

eKoHoMcKH pa3Boj

5. .{parau Illyly6ypnh, exoHouucra
6. Iopan [annonuh, Qy46ancxu rpeHep

II

Oso PemelLe o6janrarn y,,Clyx6euoM Jrucry rpaga qa.rKa"

***

Mulyu To4oponuh, o6aaectuo je ulauone fpagcxor eeha 4a je oAJryqeHo no cBr,rM raq6aMa
AHeBHor pe4a, naje 50. cegHuqy fpa4cror reha sax;ryuuo y l0 qacoBa u 40 xauwyra.

|PAICKO BEhE
Bpoj: 06-312018-III

17. jauyap 2018. roazHe

3anucHlrr< ca 50. ceAHr4rle fpagcxor neha ycrojen je na 51.
l312018-III oa 1. Se6pyapa2018. roAr{He.
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