
ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТДРУГЕ  СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 7. фебруара 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 52. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, прим. др Славица 

Драгутиновић, Душан Радојевић, Вељко Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило 

Јовић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак и Анђелка Новаковић, а одсутан  

је др Милан Лукић. 

 

 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: 

 

      -     Милан Бојовић, помоћник градоначелника града Чачка 

-     Владан Милић, помоћник градоначелника града Чачка 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града Чачка 

-     Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

-     Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

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

Градоначелника и Градског већа 

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

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Милован Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор 

- Биљана Ђуровић, представник Градске управе за локални економски развој 

- Зоран Бараћ, в.д. директор ЈП «Рзав» Ариље 

- Зоран Пантовић, в.д. директор ЈКП «Водовод» Чачак 

- Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП «Моравац» Мрчајевци 

- Петар Домановић, в.д. директор ЈКП «Комуналац» Чачак 

- Драган Николић, в.д. директор ЈКП «Градско зеленило» Чачак 

- Тања Тодоровић, представник ЈКП «Чачак» Чачак 

- Зоран Благојевић, в.д. директор ЈКП «Паркинг сервис» Чачак 

- Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка 

- Милорад Рубаковић, начелник Службе за буџетску инспекцију 

- Мирјана Драмићанин, начелник Службе за интерну ревизију  

 

 

 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. 

 

 

 



   

 

*** 

 

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

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу. 

 

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

Игор Трифуновић предложио је да се са дневног реда седнице скине тачка 2, ради 

допуне материјала по овој тачки. 

Милун Тодоровић предложио је да се тачка 13. разматра као тачка 2. дневног реда 

седнице. Такође је предложио да се дневни ред седнице допуни тачком: ДОНОШЕЊЕ 

РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 239-

ШОСО „1. новембар)) и да се разматра као 13. тачка дневног реда седнице. 

 

Ове предлоге Градско веће је једногласно прихватило. 

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

једногласно утврдило следећи: 

 

ДНЕВНИ РЕД 

 

1. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПРЕДЛОГУ ДА СЕ ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ 

СКУПШТИНЕ ДОПУНИ ТАЧКОМ: „ПРЕДЛОГ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О 

ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА“ 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“  

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 



   

 

9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2017. – 31.12.2017. 

ГОДИНЕ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШTАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2017. – 

31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 239-ШОСО „1. новембар“) 

 

14. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА УСЛУГЕ ЗА 

КОРИСНИКЕ УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

15. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ДНЕВНОГ СМЕШТАЈА 

КОРИСНИКА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И 

НЕЗБРИНУТА ЛИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА МЕСЕЧНЕ ДЕЛИМИЧНЕ 

НАКНАДЕ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 

КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ О 

ИЗВРШЕНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ СА НАЛАЗИМА И МЕРАМА У ПЕРИОДУ ОД 

1.07.2017. – 31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 239 - ОШ „Др Драгиша Мишовић“) 

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 239 - ОШ за образовање одраслих) 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 240)  

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 242) 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 274/1) 

 



   

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 364) 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 561/1) 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 602) 

 

27. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА 

ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О ПРЕДЛОГУ ДА СЕ ДНЕВНИ РЕД 

СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ДОПУНИ ТАЧКОМ: „ ПРЕДЛОГ ЗА 

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ 

СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА“ 

 

  У уводоном излагању по овој тачки дневног реда др Љиљана Миловановић 

образложила је предлог да се дневни ред седнице Скупштине допуни тачком: „Предлог за 

доношење закључка о приступању промени Статута града Чачка“.Овим закључком задужила би 

се надлежна Градска управа да изради нацрт акта о промени Статута града Чачка, ради 

усклађивана са Законом. Рок за израду Предлога Одлуке о изменама и допунама Статута града 

Чачка био би 30 дана. Потребно је извршити усклађиване Статута са законским и подзаконским 

актима. Поред задатака из области заштите права пацијената прописаних Законом о правима 

пацијената, Закон о јавном здрављу прописује да Савет за здравље, образован у јединици 

локалне самоуправе, обавља и одређене послове из области деловања јавног здравља. Уредбом 

о плану мреже здравствених услуга прописано је да је здравствена установа у области јавног 

здравља основана за територију Моравичког округа Завод за јавно здравље Чачак. Такође и 

Стратегија подсицања рађања предвиђа одређене активности. Стога предлаже да се у Статуту 

града Чачка у члану 80. став 1. дода тачка 16: Савет за популациону политику са дефинисаним 

саставом и задацима Савета. Такође, предлаже кориговање члана 84а. став 2. алинеја 7. Статута: 

Ради спровођења здравственог осигурања у складу са Законом, Статутом Републичког фонда за 

здравствено осигурање и систематизацијом су образоване филијале са испоставама и истуреним 

шалтерима а једна од њих је филијала за Моравички округа са седиштем у Чачку и испоставама 

у Горњем Милановцу, Лучанима и Ивањици и истуреним шалтером у Гучи. 

 

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

  Славица Каранац истакла је да је Статутом града Чачка предвиђен поступак покретања 

измене Статута. Један одборник не може да покрене иницијативу за измену Статута већ то 

овлашћење има најмање једна трећина од укупног броја одборника, Градско веће, 

Градоначелник и грађани путем грађанске иницијативе. Постоји и друга, скраћена варијанта за 

спровођење  поступка измене Статута, када се ради о усаглашавању одредаба Статута са 

одредбама закона у ком случају није потребно спроводити процедуру  која предвиђа да се 

предлог нађе два пута пред Скупштином града већ надлежна Градска управа у чијем делокругу 

је израда нацрта Статута односно Градска управа за опште и заједничке послове може сачинити 

предлог измена Статута и по скрећеној процедури доставити га Градском  већу на утврђивање.  

  Др Љиљана Миловановић истакла је да се са скупштинске говорнице обраћала са 

намером за измену  Статута, а потом се у октобру месецу иницијативом обратила надлежнима и 



   

 

није добила никакав одговор. Сада се обраћа на овај начин како би свој предлог изнела и како 

би неко реаговао на тај предлог иако је била свесна процедуре коју је предходница 

образложила. 

  Славица Каранац истакла је да је Савет за популациону политику установљен 

републичком  Стратегијом за подстицање рађања. Није неоподно да  Савет буде стално радно 

тело које предвиђа Статут града Чачка. Истакла је да треба имати у виду препоруке Државне 

ревизорске институције која је пре две године, приликом утврђивања сврсисходности 

образовања радних тела, дала препоруку да се образују само стална радна тела чије формирање  

је законом обавезно, односно препоруку да се образује што мањи број сталних радних тела. Те 

препоруке прихватила је и Скупштина Републике Србије кроз Закон о буџету за 2018. годину.  

  

    По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно, за Скупштину, утврдило 

следеће: 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Да се дневни ред седнице Скупштине  НЕ ДОПУНИ тачком: „ПРЕДЛОГ ЗА 

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПРИСТУПАЊУ ПРОМЕНИ СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА“. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА 

КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ЈАВНОЈ УСТАНОВИ 

„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

  Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа са захтевом Туристичке организације Чачка поднетог Градској управи за 

урбанизам за пренос права коришћења објекта површине 112м2 саграђеног на кп.бр. 2330/3 КО 

Врнчани, а ради отварања инфо пулта и сувенирнице. Туристичка организација Чачка ће у 

оквиру текућег редовног одржавања предметног објекта исти прегледати, поправити и 

предузети превентивне и заштитне мере односно одржавати објекат на задовољавајућем нивоу. 

Буџетом града Чачка за 2018. годину обезбеђен је део средстава потребан за редовно одржавање 

предметног објекта са позиције заштите животне средине а део  ће установа обезбедити из 

сопствених извора. Правни основ за доношење решења  садржан је у Законо о јавном својини и 

Статуту града Чачка.  

 

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

преносу права коришћења непокретности Јавној установи „Туристичка организација Чачка“, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ 

РЕВИЗОРА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ 

РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 Сида Затежић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакла да је 

Законом о буџетском систему дефинисано да завршни рачун буџета локалне власти подлеже 

екстерној ревизији и да екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност 

Државне ревизорске институције, на основу одлуке скупштине локалних власти, да обави лице 

које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом 

којим се уређује рачуноводство и ревизија. Овом одлуком предлаже се ангажовање 

комерцијалне ревизорске инстуције са одговарајућим квалификацијама за обављање екстерне 

ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину. Завршни рачун буџета града 



   

 

Чачка за буџетски период 2006-2010. године и 2012. - 2015. године био је предмет екстерне 

ревизије, а ревизију завршног рачуна буџета града Чачка за 2011. годину и 2016. годину вршила 

је Државна ревизорска институција. Град Чачак је добио сагласност  29. јануара 2018. године да 

екстерну ревизију завршног рачуна буџета града Чачка за 2017. годину обавља друго правно 

лице које испуњава услове за обављање послове ревизије финансијских извештаја прописане 

законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 

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

ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Чачка за 

2017. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ  

„РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2018. 

годину. Правни основ за израду измена и допуна Програмa пословања ЈП «Рзав» Ариље за 2018. 

годину је Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије којим је прописана обавеза за послодавца (јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији РС) да планира и запосленом исплати солидарну помоћ 

ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у висини, по запосленом на годишњем 

нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и доприноса). Измене и допуне Програма пословања ЈП 

«Рзав» Ариље за 2018. годину односе  се на увећање планираних пословних расхода, тј. на 

увећање планираних средстава за солидарну помоћ запосленима и увећање планираних 

финансијских прихода, за 1.250.000,00 динара. Изменама и допунама Програма, планирани су 

финансијски приходи од основне делатности предузећа-производња и дистрибуција воде у 

износу од 2.400.000,00 дин. што је за 0,4% више од процене реализације у 2017. години.     

Планирани укупни финансијски резултат за 2018. годину–добитак, остао је непромењен. 

Промене у плану прихода и расхода су изазвале промене у финансијским извештајима, као и у 

одговарајућим прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су Измене и допуне Програма пословања ЈП «Рзав» Ариље за 2018. годину усклађене са 

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања јавног предузећа за 

водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

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

чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма  пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 

2018. годину. Правни основ за израду Измена и допуна Програмa пословања ЈКП «Водовод» 

Чачак за 2018. годину је Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије којим је прописана обавеза за 

послодавца (јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС) да планира и 



   

 

запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у 

висини, по запосленом на годишњем нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и доприноса). Анекс је 

прописао да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом под условом да за то 

има обезбеђена финансијска средства.  Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Водовод» 

Чачак за 2018. годину се односе на увећање пословних расхода, тј. на увећање планираних 

средстава за солидарну помоћ запосленима и увећање планираних пословних прихода и то 

прихода од услуга- радова на изградњи водоводне мреже и прикључака, за 3.495.000,00 динара. 

Планирани укупни финансијски резултат за 2018. годину-добитак у износу од 22.978.783,00 

дин. је остао непромењен. Промене у плану прихода и расхода су изазвале промене у 

финансијским извештајима, као и у одговарајућим прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Водовод» Чачак за 2018. годину усклађене са 

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2018. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Драгица Вујанић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма пословања ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину. Правни основ за израду Измена и допуна Програмa 

пословања ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2018. годину је Анекс II Посебног колективног 

уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је 

 прописана обавеза за послодавца (јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС) 

да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног 

положаја, у висини, по запосленом на годишњем нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и 

доприноса). Анекс је прописао да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом 

под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2018. годину се односе на увећање планираних 

пословних расхода, тј. на увећање планираних средстава за солидарну помоћ запосленима и 

увећање планираних пословних прихода – прихода од воде, за 415.556,00 динара.  Планирани 

укупни финансијски резултат за 2018. годину – нето добитак, остао је непромењен. Промене у 

плану расхода су изазвале промене у финансијским извештајима, као и у одговарајућим 

прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Моравац» Мрчајевци за 2018. годину усклађене 

са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 

2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 



   

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма пословања ЈКП 

„Комуналац“ Чачак за 2018. годину. Правни основ за израду Измена и допуна Програмa 

пословања ЈКП «Комуналац» Чачак за 2018. годину је Анекс II Посебног колективног уговора 

за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је прописана 

обавеза за послодавца (јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС) да планира и 

запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у 

висини, по запосленом на годишњем нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и доприноса). Анекс је 

прописао да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом под условом да за то 

има обезбеђена финансијска средства.  Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Комуналац» 

Чачак за 2018. годину се односе на промене планираних пословних расхода, тј. на увећање 

планираних средстава за солидарну помоћ запосленима и умањење планираних трошкова за 

транспорт и депоновање комуналног отпада на „Регионални центар за управљање отпадом 

Дубоко“ Ужице а на основу процењене мање количине комуналног отпада који ће се 

депоновати, за 4.153.000,00 динара.  Планирани укупни финансијски резултат за 2018. годину - 

добитaк, остао је непромењен.  Промене у плану расхода су изазвале промене у финансијским 

извештајима, као и у одговарајућим прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Комуналац» Чачак за 2018. годину усклађене са 

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Драган Николић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма  пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за 2018. годину. Правни основ за израду Измена и допуна Програмa пословања 

ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2018. годину је Анекс II Посебног колективног уговора за 

јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је прописана 

обавеза за послодавца (јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС) да планира и 

запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у 

висини, по запосленом на годишњем нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и доприноса). Анекс је 

прописао да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом под условом да за то 

има обезбеђена финансијска средства. Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Градско 

зеленило» Чачак за 2018. годину се односе на увећање планираних пословних расхода, тј. на 

увећање планираних средстава за солидарну помоћ запосленима и увећање планираних 

пословних прихода – прихода од продаје дендро и осталог материјала и прихода од услуга 

другим правним и физичким лицима, рушење бесправно подигнутих објеката итд.  Планирани 

укупни финансијски резултат за 2018. годину – нето добитак, остао је непромењен. Промене у 

плану расхода су изазвале промене у финансијским извештајима, као и у одговарајућим 

прилозима.  



   

 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Програма пословања ЈКП «Градско зеленило» Чачак за 2018. годину 

усклађене са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној 

делатности на територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 

2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Тања Тодоровић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа са Изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак за 2018. годину. Правни основ за израду Измена и допуна Програмa пословања ЈКП 

«Чачак» Чачак за 2018. годину је Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у 

комуналној делатности на територији Републике Србије којим је прописана обавеза за 

послодавца (јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС) да планира и 

запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у 

висини, по запосленом на годишњем нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и доприноса). Анекс је 

прописао да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом под условом да за то 

има обезбеђена финансијска средства. Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Чачак» 

Чачак за 2018. годину се односе на увећање планираних пословних расхода, тј. на увећање 

планираних средстава за солидарну помоћ запосленима и увећање осталих прихода на основу 

процене веће наплате исправљених потраживања, за 1.568.000,00 динара.  Планирани укупни 

финансијски резултат за 2018. годину – нето добитак је остао непромењен. Промене у плану 

расхода су изазвале промене у финансијским извештајима, као и у одговарајућим прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Програма пословања ЈКП «Чачак» Чачак за 2018. годину усклађене са 

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на 

територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 

1.01.2017. – 31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 1. јануара 2017. године до 31. 

децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Тања Тодоровић 

истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 

29. јануара 2018. године.  

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело: 

 



   

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај  о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Чачак“ Чачак, на седници одржаној 29. јануара 2018. године, број 629/3. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Зоран Благојевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа са Изменама и допунама Програмом пословања ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину. Правни основ за израду Измена и допуна Програмa 

пословања ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2018. годину је Анекс II Посебног колективног 

уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је 

прописана обавеза за послодавца (јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС) 

да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног 

положаја, у висини, по запосленом на годишњем нивоу, од 41.800,00 дин. (без пореза и 

доприноса). Анекс је прописао да послодавац може да исплати солидарну помоћ запосленом 

под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2018. годину се односе на увећање укупних расхода, 

тј. на увећање планираних средстава за солидарну помоћ запосленима, и умањење планираног 

финансијског резултата за 2018. годину-добит, за 585.000,00 динара. Промене у плану расхода 

су изазвале промене у финансијским извештајима, као и у одговарајућим прилозима.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Програма пословања ЈКП «Паркинг сервис» Чачак за 2018. годину 

усклађене са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној 

делатности на територији Републике Србије. 

 

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

давању сагласности на измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 

2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШTАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 1.01.2017. – 31.12.2017. 

ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 1. јануара 2017. 

године до 31. децембра 2017. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран 

Благојевић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на 

седници одржаној 31. јануара 2018. године.  

 

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

 

 

 



   

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак, за период 01.01.2017. године до 31.12.2017. године, који је усвојио Надзорни 

одбор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 31. јануара  2018. године, број 1081-4. 

 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 239 - ШОСО 

„1. Новембар“ Чачак) 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 131.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 239, за потребе Школе за основно и средње образовање „1. новембар“ у 

Чачку,  на име трошкова измештања дела канализационе мреже за потребе изградње 

фискултурне сале. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 239, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – Текући трансфери 

основним школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 01 (Издаци 

из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Школа за основно и 

средње образовање деце са посебним потребама „1. новембар“ у Чачку, Програм 9. 

Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -0001, Фунцкионисање основних школа. 

  

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

 

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

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ЧАСА 

УСЛУГЕ ЗА КОРИСНИКЕ УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ“ ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

 Бранимирка Радосавчевић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

и истакла да је правни основ за доношење ове одлуке садржан у одредбама Правилника о 

оставривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка којим 

је предвиђено да цену часа услуге Помоћ у кући за одрасла и стара лица одређује Градско веће 

на предлог Центра за социјални рад почетком године а Центар за социјални рад предлаже да 

износ накнаде за наведену услугу за 2018. годину остане непромењен. 

 



   

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

 1.ОДРЕЂУЈЕ СЕ цена часа услуге Помоћ  у кући у износу од 600,00 динара за 2018. 

годину.  

 

           2.Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ ДНЕВНОГ 

СМЕШТАЈА КОРИСНИКА У ПРИХВАТИЛИШТЕ ЗА 

ЖРТВЕ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ И НЕЗБРИНУТА ЛИЦА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Бранимирка Радосавчевић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног 

реда и истакла да је правни основ за доношење ове одлуке садржан у Правилнику о 

оставривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка којим 

је предвиђено да цену дневног смештаја за кориснике са друге територије у Прихватилишту за 

пружање услуга привременог смештаја за незбринуто лице и жртве насиља у породици утврђује 

Градско веће почетком календарске године. Имајући у виду реализацију наведене услуге у 2017. 

години и средства буџета за 2018. годину, Центар за социјални рад града Чачка предлаже да 

износ накнаде за наведену услугу у 2018. години остане непромењен.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ цена дневног смештаја у Прихватилишту за жртве насиља у породици и 

незбринута лица, за кориснике који живе  ван територије града Чачка у износу од 1.200,00 

динара за 2018. годину. 

 

2. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ИЗНОСА 

МЕСЕЧНЕ ДЕЛИМИЧНЕ НАКНАДЕ ТРОШКОВА 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

  Бранимирка Радосавчевић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног 

реда и истакла да је правни основ за доношење ове одлуке садржан у Одлуци о правима и 

услугама у социјалној заштити  из надлежности града Чачка и Правилнику о оставривању права 

и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка којима је предвиђено да 

Градско веће доноси посебну одлуку којом се утврђује износ месечне делимичне накнаде 

трошкова комуналних услуга ( услуге водоснабдевања и употребе канализације, испорука 

топлотне енергије и изношење смећа) почетком сваке календарске године. Имајући у виду 

реализацију наведеног права у 2017. години и средства буџета за 2018. годину Центар за 

социјални рад града Чачка предлаже да износ делимичне накнаде трошкова комуналних услуга 

у 2018. години остане непромењен. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу: 



   

 

 

ОДЛУКУ 

 

 1. УТВРЂУЈЕ СЕ износ месечне делимичне накнаде трошкова комуналних услуга 

(услуге водоснабдевања и употребе канализације, испорука топлотне енергије и изношења 

смећа) за 2018. годину у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише у 

износу до 1.600,00 динара месечно по кориснику (појединцу, односно породици). 

           2. Право на делимичну накнаду из тачке 1. Одлуке остварују корисници који испуњавају 

услове прописане чланом 17. до 19. Правилника о остваривању права и пружању услуга у 

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

користи се на следећи начин: 

 

- ако се корисник определи за делимичну накнаду трошкова за  испоруку топлотне 

енергије, месечни износ за извршену услугу снабдевања топлотном енергијом, а 

највише до 1.600,00 динара уплаћује се код ЈКП “Чачак” Чачак, 

- ако се корисник определи за делимичну накнаду трошкова за услуге водоснабдевања 

и употребе канализације и услугу изношења смећа, месечни износ за извршене 

услуге, а највише до 1.240,00 динара уплаћује се ЈКП „Водовод“ Чачак или ЈКП 

,,Моравац“ Мрчајевци, а највише до 360,00 динара уплаћује се ЈКП „Комуналац“ 

Чачак или ЈКП ,,Моравац“ Мрчајевци. 

 

3. Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

                    
 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СЛУЖБЕ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

  

Мирјана Драмићанин, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, детаљно 

је упознала је чланове Градског већа са активностима обухваћеним Извештајем о раду Службе 

за интерну ревизију корисника буџетских средстава града Чачка за 2017. годину. Протекла 

2017. година била је испуњена редовним активностима Службе за интерну ревизију, у складу са 

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким 

упуствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Кодексом 

професионалне етике за интерну ревизију (поштовањем принципа независности, интегритета, 

објективности, поверљивости и стручности). У Служби за интерну ревизију ради један 

извршилац (начелник Службе за  интерну ревизију), систематизована су три радна места. За рад 

Службе за интерну ревизију била су опредељена одређена средства Одлуком о буџету града 

Чачка за 2017. године, у износу од 1.595.000,00 динара, а реализовано је 1.385.534,70 динара. 

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору ишао је на континуиране едукације, организоване 

од стране Министарства за финансије Републике  Србије- Централне јединице за 

хармонизацију. У 2017. години,  на основу Закона о буџетском систему и Правилника о 

заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упуствима за 

поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору сачињен је Стратешки план 

интерне ревизије града Чачка за период 2018-2020. године и Годишњи план интерне ревизије 

града Чачка за 2018. годину.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

 

 



   

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ Извештај Службе за интерну ревизију корисника буџетских средстава 

града Чачка за 2017. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.  

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ 

ИНСПЕКЦИЈУ О ИЗВРШЕНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ СА 

НАЛАЗИМА И МЕРАМА У ПЕРИОДУ ОД 1.07.2017. – 

31.12.2017. ГОДИНЕ 

 

 

Милорад Рубаковић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, детаљно је 

упознала је чланове Градског већа са активностима обухваћеним Извештајем  Службе за 

буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са налазима и мерама у периоду од 1. јула 2017. - 

31. децембра 2017. године. Функција Службе за буџетску инспекцију града Чачка је  

инспекцијска контрола примене закона у области материјално-финансијског пословања и 

наменског и законитог коришћења средстава корисника буџетских средстава, организација, 

предузећа, правних лица и других субјекта којима су директно или индиректно дозначена 

средства буџета Града за одређену намену. У извештајном периоду Служба за буџетску 

инспекцију града Чачка је вршила редовне контроле на основу Годишњег програма који је 

донео Градоначелник на предлог Службе. Ванредних контрола у извештајном периоду није 

било. Извршење Програма рада зависило је од обима и сложености контроле код контролисаних 

субјекта. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈА СЕ Извештај Службе за буџетску инспекцију о извршеној инспекцији са 

налазима и мерама у периоду од 1.07.2017. до 31.12.2017. године, у тексту који је достављен 

Градском већу града Чачка.  

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 239 – ОШ 

„Др Драгиша Мишовић“) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

5. 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 205.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 



   

 

апропријацији 239, за потребе ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, на име исплате 

јубиларне награде запосленом по судској пресуди. 

 

6. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 239, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – текући трансфери основним 

школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава ОШ „Др Драгиша 

Мишовић“ Чачак, Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -0001, 

Фунцкионисање основних школа. 

  

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 239 – ОШ за 

образовање одраслих) 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 69.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 239, за потребе Основна школа  за образовање одраслих у Чачку,  на име 

исплате солидарне помоћи запосленом за случај боловања дужег од 3 месеца.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 239, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – текући трансфери основним 

школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Основна школа за 

образовање одраслих у Чачку, Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -

0001, Фунцкионисање основних школа. 

  

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

 

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

 

 

 

 

 



   

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 240)  

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 60.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 240, за потребе ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, на име израде додатне 

пројектне документације за реконструкцију школе.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 240, економска 

класификација 4632 – Трансфери осталим нивоима власти – капитални трансфери 

основним школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 01 (Издаци 

из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава ОШ „Ратко 

Митровић“ Чачак, Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -0001, 

Фунцкионисање основних школа. 

  

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 242) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 350.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 242, за потребе Економске школе Чачак, за исплату солидарне помоћи за 

5 запослених радница које су непрекидно на боловању дужем од 90 дана. 



   

 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 242, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – текући трансфери средњим 

школама, Функционална класификација 920, извор финансирања 01 (Издаци из 

средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за 

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Економска школа 

Чачак, Програм 10. Средње образовање и васпитање, ПА 2003 -0001, Фунцкионисање 

средњих школа. 

  

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 274/1) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 1.000.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за финансирање посебних програма организација у области спорта и 

отвара нова апропријација 274/1, економска класификација 481 – Дотације невладиним 

организацијама – посебни програми организација у области спрота, Функционална 

класификација 810, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности,   

Програм 14. Развој спорта и омладине - ПА  1301-0001, Подршка локалним и спортским 

организацијама, удружењима и савезима.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 274/1, економска 

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – посебни програми 

организација у области спрота, Функционална класификација 810, извор финансирања 

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

Градска управа за друштвене делатности,   Програм 14. Развој спорта и омладине - ПА  

1301-0001, Подршка локалним и спортским организацијама, удружењима и савезима.  

 

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

 

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

 

 



   

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 364) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 66.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 364, за потребе Народног музеја Чачак, на име плаћања таксе за приговор 

на решење Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавне набавке.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 364, економска 

класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали,  Функционална 

класификација 820, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, 

Индиректни корисник буџетских средстава Народни музеј Чачак, Програм 13. Развој 

културе и информисања, ПА 2002 -0001, Фунцкионисање 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“. 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 561/1) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 7.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за измирења обавеза ПДВ-а по окончаној ситуацији достављеној од 



   

 

стране ЈКП „Водовод“ Чачак, извођача радова на изградњи дела водоводне мреже – крак 

из улице Драгослава Бојића у МЗ Љубић  и отвара нова апропријација 561/1, економска 

класификација 425- Текуће поправке и одржавање, Функционална класификација 630, 

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

буџетских средстава – Градска управа за финансије,  Програм 2.  Комуналне делатности 

– комунални програм Града, ПА  1102-0008, Управљање и снабдевањем водом за пиће.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 561/1, економска 

класификација 425- Текуће поправке и одржавање, Функционална класификација 630, 

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

буџетских средстава – Градска управа за финансије,  Програм 2.  Комуналне делатности 

– комунални програм Града, ПА  1102-0008, Управљање и снабдевањем водом за пиће.   

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 602) 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Сиде Затежић, Градско веће 

је 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 40.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 602, за потребе МЗ Горња Трепча, на име измирења дела обавеза за 

организацију Светосавског турнира у шаху у Горњој Трепчи.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 602, економска 

класификација 426 – Материјал,  Функционална класификација 160, извор финансирања 

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

Градска управа за финансије, Индиректни корисник буџетских средстава Месна 

заједница Горња Трепча, Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0602 -

0002, Фунцкионисање месних заједница.   

 

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

 

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

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА 

ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ 

ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 



   

 

  

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања  Владана Милића, Градско 

веће је једногласно расписало: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА  

У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог јавног позива је додела средстава за реализацију посебних програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години, и то: 

 

- рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној 

својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у својини града кроз одобравање 

њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у 

систему спорта. 

 

 2. Право на доделу средстава имају надлежан територијални спортски савез града и 

друге организације у области спорта са седиштем на територији града. 

 

 3. За реализацију посебних програма поднетих по овом Јавном позиву опредељена су 

средства у износу од 1.000.000,00 динара. 

 

4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године. 

 

5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:  

 

1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог 

програма;  

2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених 

Законом и овом одлуком;  

3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у 

граду Чачку, циљевима програма развоја спорта у граду Чачку и циљевима Националне 

стратегије развоја спорта у Републици Србији;  

4) вредновање квалитета предлога програма.  

 

 

6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су: 

 

1) да је регистрован у складу са законом;  

2) да је уписан у евиденцију у складу са законом;  

3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није друкчије 

одређено;  

4) да има седиште на територији града Чачка;  

5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;  

6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;  

7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских 

активности и делатности;  

8) да је доставио извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и 

доказе о наменском коришћењу средства буџета града, уколико је био носилац програма 

претходне године;  

9) да располаже капацитетима за реализацију програма.  



7. Hocruaq nporpaMa He Moxe Aa:

l) 6yae y rocry[Ky nrzxrrzgaqltje, crevaja H rroA rpuBpeMeHou sa6pauona oSasJbarba

AEJIATHOCTH;

2) uma 6roxa4y rIocJIoBHor paqyHa y rpeHyrKy 3aKJbyqerLa yroBopa o peanu:aqujH rrporpaMa
u npe6aqunama (ynnare) 6yqercxrax cpeAcraBa Ha nocJroBHla paqyH, flopecKe AyroBe unr4 AyroBe
rrpeMa oprauu:arlajaua coqnjanHor ocuryparba;

3) 6yae y rocJleAlbe ABe roAI4He rrpaBHocHa(HoM oAJryKoM KaxlbeH sa nperpuraj ra:ru
npI4BpeAHH rlpecrytr y Be3H ca caojzu $ranaucr.rjcxraM rrocJroBarLeM, Kopnrrrherreu vMoBHHe, paAy ca
AerIoM H c[per{aBarbeM Herarr4BHr,x nojana y c[opry.

8. KouxypcHy AoKyMeHraqrzjy cnoprcKe opraHn3arlaje rr,rory npey3eru Ha [r4capHuuu
fpa4crce yrpaBe rpa4a 9auna, Ha [ra,rrepy 6poj 8 vlra Ha cajry www.cacak.org.rs.

9. KoHrypc je ornopen 8 (ocaiu) AaHa oA 4aHa o6jarrvtBa*+,a Ha HHrepHer cajry rpa4a tlaqrca.

10. O6aserrerLe o o4o6peHuna rporpaMuMa o6jarrsyjy ce Ha r{HTepner cajry rpa4a tlaurca, y
poKoBI{Ma npe4nuleunnI O4lyxov o o4o6pararry u SunaHcupa}by rrporpaMa 3a 3aAoBoJbaBarbe
norpe6a n rrHrepeca rpafana y o6racru cropra y gauxy (,,Cr. rucr rpaAa 9aurca" 6p.2312016).

11. Henornyse u He6laroBpeMeHe npnjare Hehe ce pa3Marparu.

12. tlpfiae'e Ha KoHKypc, y 3arBopeHoj rconepru, AocraBHrr4 Ha aApecy: lpagcno sehe rpaAa
r{aqxa - Korvrucr.rja 3a crlopr, y.n. Xynana Crpaqunaupa 6poj 2, ca nasuarcou <HE OTBAPAJ -
IIPI4JABA HA KOHKyPC).

***

MulyH To4oponuh, o6aeecrzo je ulaHone fpa4crcor eeha 4a je oAryr{eHo rro cBtrM raqKaMa
AHeBHor pe4a, naje 52. ce4nraqy fpa4cxor reha:arryurao y 10 qacoBa u 30 nrunyra.

IPAICKO BEhE
Bpoj: 06-2412018-Ill

7. $e6pyap 2018. roaane

3anucuux ca 52. ceAHr4rle fpagcxor
35/2018-III ox2l. ge6pyapa 2018. rolrzHe.

reha ycnojeuje Ha 54. ce4uuqz fpa4cxor eeha 6poj 06-
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