ЗАПИСНИК
СА ПЕДЕСЕТШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА

Одржане 14. марта 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 56. седницу Градског већа и истом председавао.
Констатовао је:


да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Душан Радојевић,
Вељко Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић, др
Велимир Дробњак и Анђелка Новаковић, а одсутни су: прим. др Славица Драгутиновић
и 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:

-

Владан Милић, помоћник градоначелника за област друштвених делатности
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој
Милка Станковић, в.д. начелник Градске управе за друштвене делатности
Славица Максимовић, представник Градске управе за финансије
Игор Кривокапић, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа
Бранимирка Радосавчевић, директор Центра за социјални рад града Чачка
Драган Вукајловић, директор ЈП «Градац» 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
им је достављен записник са 55. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 55. седнице
Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће
једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 55. седнице Градског већа града Чачка број 06-42/2018-III
7. марта 2018. 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.

Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда.
Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно
утврдило следећи:

ДНЕВНИ РЕД
1.

А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК

2. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА
ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
3. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД,
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
4. УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ЛОКАЛНОГ
АКЦИОНОГ
ПЛАНА
ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА,
ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ И МИГРАНАТА У
ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018 – 2021. ГОДИНЕ
5. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
РЕГУЛАЦИЈЕ „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – КОЊЕВИЋИ“

ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018.
ГОДИНИ
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОДАТНОЈ
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА
ПРЕДУЗЕЋЕМ „АУТОПРЕВОЗ“ ДОО ЧАЧАК
12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ НЕПОКРЕТНОСТИ СА
ПРЕДУЗЕЋИМА „УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК И „ВИБЕТ“ ДОО ЧАЧАК
13. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ,
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ
15. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКТИВНОСТИ ИЗ УСВОЈЕНОГ
ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА,
УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2018.
ГОДИНУ
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА
НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333820/2018 ОД 9. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 240)
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 242)
19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 326)

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:

ПРВА ТАЧКА:

А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „ВОДОВОД“ ЧАЧАК

Игор Кривокапић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и
упознао чланове Градског већа са поступком који је спровела Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа, а у вези именовања директора ЈКП „Водовод“ Чачак.
Истакао је да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 1. и 2. децембра 2017. године,
донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа
чији је оснивач град Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак. Јавни конкурс објављен је у
„Службеном гласнику РС“ бр. 112/2017, дневном листу „Ало“ и на интернет страници града
Чачка. Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Републике Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор
директора јавних предузећа, коју је именовала Скупштина града Чачка. Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава,
констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа за
водовод и канализацију „Водовод“ Чачак поднета једна пријава и да је иста благовремена. На
основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених
уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 19. фебруара 2018. године, у складу са
одредбама Закона о јавним предузећима, утврдила да се изборни поступак за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак спроводи
за кандидата Зорана Пантовића, дипломираног грађевинског инжењера из Чачка. Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у
коме је увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим
разговором, извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу
спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 9. марта 2018. године,
утврдила резултате за кандидата и саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са једним кандидатом,
Зораном Пантовићем из Чачка, који је испунио прописане услове за избор директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак. На основу достављене Ранг
листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију
„Водовод“ Чачак и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног
комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, утврђен је предлог да се за
директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак, именује
кандидат са Ранг листе, Зоран Пантовић, дипломирани грађевински инжењер из Чачка, на
период од четири године.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“
Чачак,и доставило Скупштини на разматрање и доношење.

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ ЧАЧАК
Игор Кривокапић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са поступком који је спровела Комисија за спровођење конкурса за избор

директора јавних предузећа, а у вези именовања директора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак.
Истакао је да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 1. и 2. децембра 2017. године,
донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа
чији је оснивач град Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак. Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 112/2017, дневном листу „Ало“ и на интернет страници града Чачка. Јавни
конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града Чачка. Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на
Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак
поднета једна пријава и да је иста благовремена. На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на
седници одржаној 19. фебруара 2018. године утврдила да се изборни поступак за именовање
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак спроводи за кандидата Зорана
Благојевића, дипломираног инжењера електротехнике из Чачка. Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је
увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором,
извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу спроведеног
изборног поступка Комисија је на седници одржаној 9. марта 2018. године, утврдила резултате
за кандидата и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним о јавним предузећима саставила Ранг
листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак са
једним кандидатом, Зораном Благојевићем из Чачка, који је испунио прописане услове за избор
директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
именовању директора Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Чачак, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.

ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Игор Кривокапић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и
истакао да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 1. и 2. децембра 2017. године,
донела Одлуку о спровођењу Јавног конкурса за избор директора јавних комуналних предузећа
чији је оснивач град Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног
комуналног предузећа „Моравац“ Мрчајевци. Јавни конкурс објављен је у „Службеном
гласнику РС“ бр. 112/2017, дневном листу „Ало“ и на интернет страници града Чачка. Јавни
конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике
Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа, коју је именовала Скупштина града Чачка. Комисија је по истеку рока за подношење
пријава констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање директора Јавног комуналног
предузећа „Моравац“ Мрчајевци пристигло четири пријав , да су пријаве благовремене, али да
је приликом увида у пријаве и приложене доказе кандидата утврђено да ниједна пријава није
комплетна, након чега је донела закључке и одбацила пријаве свих кандидата достављене на
конкурс за именовање директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци јер нису приложени сви докази
тражени конкурсом и Градском већу доставила Закључак да није састваљена листа кандидата
за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци из напред наведених разлога.

По упознавању са закључком Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа, Градско веће је једногласно за Скупштину утврдило предлог ЗАКЉУЧКА:
Да се спроведе нови јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци јер Скупштини није
предложен кандидат за директора овог јавног предузећа, због тога што је Комисија за
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа утврдила да ниједан кандидат који је
учествовао у изборном поступку није приложио све потребне доказе о испуњавању услова за
именовање.

ТРЕЋА ТАЧКА:

А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ
ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је
правни основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци чији је оснивач град Чачак, садржан у члану 38. став 2. Закона о јавним
предузећима којим је прописано да,Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе доноси орган јединице локалне
самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа
јединице локалне самоуправе.Овом Одлуком уређује се спровођење јавног конкурса за
именовање директора јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлога одлуке о
спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод,
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ИМЕНОВАЊЕ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом
Конкурса за именовање директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци и истакао да конкурс садржи:
податке о јавном предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора
јавног предузећа, стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном
поступку и начин њихове провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс (30 дана од дана
објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“), шта садржи пријава
на конкурс, доказе који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју се подносе
пријаве на јавни конкурс и податке о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у „Службеном
гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“ и једним дневним новинама које
се дистрибуирају на целој територији Републике Србије (НДН Српски Телеграф), као и на
интернет страници града Чачка: www.cacak.org.rs
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст јавног
конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће
и пијаца „Моравац“ Мрчајевци и доставило Скупштини на разматрање и оглашавање.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА
УНАПРЕЂЕЊЕ
ПОЛОЖАЈА
ИЗБЕГЛИХ
И
ИНТЕРНО
РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА, ПОВРАТНИКА ПО ОСНОВУ СПОРАЗУМА
О РЕАДМИСИЈИ И МИГРАНАТА У ПОТРЕБИ БЕЗ УТВРЂЕНОГ
СТАТУСА И ТРАЖИЛАЦА АЗИЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 2018 – 2021. ГОДИНЕ
Небојша Бежанић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је
чланове Градског већа са предлогом Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих
и интерно расељених лица, повратника по основу споразума о реадмисији и миграната у
потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила на територији града Чачка за период од 2018 –
2021. године. Локални акциони план поред увода и сажетка ЛАП-а, садржи и следећа поглавља:
опште податке о граду Чачку; податке о избеглим, интерно расељеним лицима, повратницима
по основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса;
анализу ситуације, закључке и препоруке; приоритетне циљне групе; опште и специфичне
циљеве; активности - задатке за реализацију ЛАП-а; ресурсе - буџет; аранжмане за примену и
праћење и оцена успешности.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог локалног
акционог плана за унапређење положаја избеглих и интерно расељених лица, повратника по
основу споразума о реадмисији и миграната у потреби без утврђеног статуса и тражилаца азила
на територији града Чачка за период од 2018-2021. године, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.

ПЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАД ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Бранимирка Радосавчевић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда,
упознала је чланове Градског већа са Извештајем о раду Центра за социјални рада града Чачка
за 2017. годину. Предмет Годишњег извештаја о раду је приказ броја и структуре корисника
Центра у 2017. годину, као и преглед остварених права и пружених услуга социјалне заштите у
складу са законом и прописима донетим на основу закона. Истакла је да је у 2017. години на
рачун Центра за социјални рад из буџета града Чачка пренето 87.064.406,97 динара у ком
износу су исказани и расходи које је имао Центар, а који су предвиђени финансијским планом
за 2017. годину. Годишњи програм рада Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину
урађен је на основу стратешких докумената који су били основ за његову израду, као и на
основу квалитативне и квантитативне анализе података из претходне године. Извештај Центра
за социјални рад усвојен је на седници Управног одбора 26. фебруара 2018. године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Драгомир Шипетић истакао је да je град Чачак локална самоуправа која изузетно пуно
издваја за социјалну заштиту. Само преко Центра за социјални рад у прошлој години дато је 87
милиона динара. Напомиње да се прошле године десила ситуација да одређене услуге за које
Закон дефинише да се врше од стране лиценцираних установа нису могле бити спроведене док
процедура није у потпуности испоштована, а активности су финаниране из буџетске резерве
Града и тоза услуге: Помоћ у кући, Лични пратилац и Персонални асистент. Сада је то
регулисано, у ову годину се ушло спремно у тај посао и ангажовано је 70 лиценцираних
вршилаца услуга и то: за Помоћ у кући - 22 извршиоца, Лични пратилац – 33 извршиоца и
Персонални асистент – 15 извршилаца. Сада све услуге врше лиценциране установе из околних
градова и Београда, па сматра да је у претходном периоду требало извршити лиценцирање неке
од чачанских агенција и удружења и нада да ће се то ове године и десити уз помоћ Центра за
социјални рад. Изразио је задовољство сарадњом са Центром за социјални рад у вези са

пријемом грађана које врши као члан Градског већа када присуствује стручно лице Центра на
који начин се одређене ствари решавају на лицу места. Истакао је проблем непостојања
Саветовалишта за брак и породицу које тек треба да се оснује и почне да ради обзиром да је
Град спреман да помогне у томе, а може се и аплицирати за одређена средства из Републике.
Нови Закон о социјалној заштити најављује се за половину године и очекује да ће се и ово
питање дефинисати новим законом. Што се тиче пословног простора Центра, мисли да је
проблем дефинитивно разрешен обзиром да је пројекат урађен и да половином године креће
изградња и доградња пословног простора чиме ће се решити питање услова за рад запослених у
Центру за социјални рад. Сматра да би било добро извршити одређене анализе у вези са
корисницима услуге једнократне помоћи. У вези са тим, а обзиром да је мимо Центра за
социјални рад Град у овој години извојио још 2 милиона динара за ове намене, сматра да би
било добро да о тим средствима одлучује Комисија која ће се формирати и средства додељивати
за хитне и интервентне случајеве. Такође, треба извршити и анализу доделе привремене
помоћи, јер се ради о остваривању права које је дефинисано на нивоу једне године, а уствари се
дешава да се из године у годину као корисници појављују иста лица. Залаже се да корисници
социјалне помоћи који су радно способни буду ангажовани на одређеним пословима и јавним
радовима, али та материја није дефинисана законом који је сада на снази. Породице са троје или
више деце, изменом одговарајуће Одлуке и Правилника на нивоу Града лакше ће остварити
одређена права. У овој години наставиће се са свим активностима које су започете већ у јануару
ове године, увођењем поменутих услуга. Апелује на Центар да, што се тиче услуга из
надлежости града Чачка, чешће аплицира за средства од Републике или из других фондова чиме
би се добила средства већа од оних опредељених буџетом.
Мирослав Вукосављевић питао је за повратну информацију везану за један од конкурса
на коме је учествовао Центар за социјални рад, у вези система заштите односно за набавку
паник тастера, продужење видео надзора, метал детектор и др. Конкурс је расписан од стране
Развојне агенције Републике Турске и истоветан конкурс код Телекома, у вредности од око
милион динара .
Владан Милић истакао је одличну сарадњу са Центром за социјални рад и директорком,
напоменувши да су ове године у буџету Града први пут издвојена средтва за обнову социјално
угрожених домаћинстава на сеоском подручју и то по приоритету који ће одређивати Центар.
Бранимирка Радосавчевић истакла је да, што се тиче лиценцирања удружења који могу
бити пружаоци услуга у социјаној заштити, Центар за социјални рад града Чачка јесте пружао
помоћ свима који су за то били заинтересовани, али одговороност за то што није дошло до
лиценцирања удружења није искључиво на Центру већ је било одређених објективних па и
формално-правних препрека. По Закону о социјалној заштити свака локална самоуправа својом
одлуком треба да предвиди програм унапређења социјалне заштите, а постојећа градска Одлука
о правима и услугама у социјалној заштити то нема. Што се тиче Саветовалишта за брак и
породицу, Центар за социјални рад је неколико пута покушавао да успостави ову услугу јер је
то услуга која је управо недостајућа у области породично-правне заштите и Министарство у
сваком свом надзору управо инсистира да се категорије становништа које имају овакве
проблеме упуте у Саветовалиште. У неколико наврата покушавало се са покретањем
Саветовалишта и стручна лица Центра за социјални рад ову услугу вршила су без икакве
надокнаде, међутим то није могло да заживи због формално-правних разлога. Што се тиче
анализе корисника једнократне новчане или привремене помоћи, ти подаци су увек доступни
Граду а сва права су дефинисана градском Одлуком.. Међутим, из искуства тврди да корисници
који једном уђу у систем социјалне заштите тешко из њега излазе. Што се тиче аплицирања код
фондова Центар јесте аплицирао за одређене пројекте, па је тако током прошле године
спроводио јавни рад. Што се тиче конкурса који је поменуо г-дин Вукосављевић, исти се
односио на увођење техничке заштите али средства по конкурску нису одобрена.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно
усвојило Извештај о раду Центра за социјални рад града Чачка за 2017. годину, и доставило
Скупштини на разматрање и усвајање.

ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
КОЊЕВИЋИ“

ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
„ИНДУСТРИЈСКА
ЗОНА
–

Весна Дмитрић поднела је уводо излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакла
да је правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона
- Коњевићи” садржан у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да одлуку о изради
планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном
мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове. Плански основ
за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” је
Просторни план града Чачка. Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка
спровешће поступак јавне набавке, услуге – израде Плана детаљне регулације. У поступку за
доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за планове
града Чачка 5. марта 2018. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту
животне средине 22. фебруара 2018. године да је потребно израдити стратешку процену утицаја
Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за
урбанизам града Чачка донела је решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”. Одлуком је прописана
обавезна садржина Плана детаљне регулације и то: граница плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), попис
парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана. Одлука о изради
урбанистичког плана објављује се у „Службеном листу града Чачка“. Саставни део Одлуке је
графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за
урбанизам града Чачка о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи”. Уз нацрт Одлуке прилаже се мишљење
Комисије за планове града Чачка од 5. марта 2018. године, као и решење Градске управе за
урбанизам града Чачка о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи” од 23. Фебруара 2018. године.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изради плана детаљне регулације „Индустријска зона - Коњевићи“, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.

СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА ПРИЈЕВОР УЗ РЕКУ
ЗАПАДНУ МОРАВУ

Весна Дмитрић поднела је уводо излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакла да
је правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор
уз реку Западну Мораву садржан у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да
одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно Комисије за планове.
Плански основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор
уз реку Западну Мораву је Просторни план града Чачка. Градска управа за опште и заједничке

послове града Чачка спровешће поступак јавне набавке, услуге - израде Плана детаљне
регулације. У поступку за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно
мишљење Комисије за планове града Чачка 5. марта 2018. године. Такође, прибављено је и
мишљење Групе за заштиту животне средине 05. марта 2018. године да је потребно израдити
стратешку процену утицаја Плана детаљне регулације на животну средину. На основу овог
мишљења, Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку
Западну Мораву. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана детаљне регулације и то:
граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне,
детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије
са елементима за обележавање на геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних
површина (нивелациони план), попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и
објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру,
мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина, локације за
које се обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана. Одлука
о изради урбанистичког плана објављује се у „Службеном листу града Чачка“. Саставни део
Одлуке је графички приказ границе и обухвата планског подручја, као и решење Градске управе
за урбанизам града Чачка о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву од 05. Марта 2018. године.
Уз нацрт Одлуке прилаже се мишљење Комисије за планове града Чачка од 5. марта 2018.
године, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о приступању стратешкој
процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку
Западну Мораву.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изради Плана детаљне регулације дела насеља Пријевор уз реку Западну Мораву, и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.

ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Владимир Грујовић поднео је обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће
тачке дневног реда истакавши да је Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном
развоју предвиђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе има обавезу да донесе
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
уз претходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
Србије. Градска управа за локални економски развој предала је Министарству пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за
2018. годину, а надлежно Министарство донело је Решење о давању претходне сагласности
на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину 9. марта 2018. године. Програм
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2018. годину израђен је на утврђеном обрасцу
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, који је
припремљен како би се лакше пратили извори финансирања инвестиција из области
пољопривреде и руралног развоја и како би се лакше могло контролисати евентуално
двоструко финансирање истих инвестиција из јавних средстава. На основу Програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје

територије града Чачка за 2018. годину, постоји обавеза доношења Одлуке о условима и
начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години, којом се у
потпуности уређују услови и начин коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, у
складу са наведеним Програмом.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА
У
ПОЉОПРИВРЕДИ У 2018. ГОДИНИ

По упознавању са предлогом у оквиру уводног излагања по осмој тачки дневног реда,
Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о условима и начину коришћења
подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години, и доставило Скупштини на разматрање
и доношење.

ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ДОДАТНОЈ ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА
ДЕЦОМ

Милка Станковић, у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је да је Законом о
финансијској подршци породици са децом прописано да општина односно град могу ако
обезбеде средства да утврде и друга права, већи обим права као и повољније услове за њихово
остваривање. Одлуком о додатној финансијској подршци породици са децом прописано је да
право на субвенционисану цену комуналних услуга коју пружају комунална предузећа чији је
оснивач град Чачак, има породица са троје и више деце док се најстарије дете налази на
редовном школовању. На основу планираних средстава у буџету града Чачка ово право ће
имати већи број корисника,односно све породице са троје и више деце све док се треће или
свако наредно дете налази на редовном школовању, те да је у том смислу предложена измена.
Изменама и допунама Одлуке предвиђа се да у тренутку подношења захтева породица нема
дуговања према јавном комуналном предузећу за које се определила за субвенцију док је
основна одлука предвиђала да корисник субвенције уредно измирује месечне обавезе.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изменама одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом, и доставило Скупштини
на разматрање и доношење.

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ „АУТОПРЕВОЗ“
ДОО ЧАЧАК

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакла
да је решењем Градске управе за урбанизам града Чачка од 28. марта 2012. године усвојен
захтев ЈП „Градац“ и извршен административни пренос кп.бр. 954/7 у површини од 66м2, кп.
бр. 956/5 у повр. од 770м2, кп. бр. 956/3 у површини од 1005м2 и кп.бр. 1017/6 у површини од
214м2, све КО Чачак, од досадашњег корисника предузеће „Аутопревоз“ Доо Чачак, ради
изградње саобраћајнице Улице број 10. Поступајући у складу са диспозитивом наведеног
решења и одредбама Закона о експропријацији Градски правобранилац града Чачка поднео је
иницијативу којом се предлаже размена кп.бр. 1017/9 у површини од 1941м2 за кп.бр. кп.бр.

954/7 у површини од 66м2, кп. бр. 956/5 у повр. од 770м2, кп. бр. 956/3 у површини од 1005м2 и
кп.бр. 1017/6 у површини од 214м2, све КО Чачак односно укупно 2055м2, ради одређивања
накнаде ранијем носиоцу права коришћења за административно пренете непокретности.
Размена би се обавила тако што би Град на име накнаде за административно пренете
непокретности у укупној површини од 2055 м2 пренео у својину, предузећу „Аутопревоз“ доо
Чачак, кп. бр. 1017/9 КО Чачак у укупној површини од 1941 м2 без доплате разлике за разлику
у површини. Скупштина Града Чачка донела је решење у фебруару 2018. године којим је
приступљено размени кп.бр. 1017/9 КО Чачак у површини од 1941м2 у својини града Чачка за
кп. бр. 954/7 у површини од 66м2, кп. бр. 956/5 у повр. од 770м2, кп. бр. 956/3 у површини од
1005м2 и кп.бр. 1017/6 у површини од 214м2, све КО Чачак, чији је корисник било предузеће
„Аутопревоз“ Доо Чачак, ради одређивања накнаде за административно пренете кп. бр. 954/7 у
површини од 66м2, кп. бр. 956/5 у повр. од 770м2, кп. бр. 956/3 у површини од 1005м2 и кп.бр.
1017/6 у површини од 214м2, све КО Чачак, на основу Решења Градске управе за урбанизам, а
ради изградње саобраћајнице. Истим Решењем обавезана је Комисија за грађевинско земљиште
да спроведе поступак размене и да по спроведеном поступку достави предлог решења о размени
надлежном органу ради даљег одлучивања. Након спроведеног поступка Комисија је поднела
предлог размене Скупштини града.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
размени непокретности са предузећем „Аутопревоз“ доо Чачак, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.

ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О РАЗМЕНИ
НЕПОКРЕТНОСТИ СА ПРЕДУЗЕЋИМА „УНИПРОМЕТ“
ДОО ЧАЧАК И „ВИБЕТ“ ДОО ЧАЧАК

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакла
да је решењем Градске управе за урбанизам града Чачка од 28. децембра 2017. године усвојен
захтев Градског правобранилаштва и извршена експропријација реалног дела кп.бр. 783/11 КО
Коњевићи од 2505/4744 од предузећа „Унипромет“ Д.О.О. из Чачка и реалног удела кп. бр.
783/11 КО Коњевићи и кп. Бр. 729/4744 од предузећа „Вибет“ доо из Чачка, на основу Плана
генералне регулације „Љубић-Коњевићи“ у Чачку и решења Владе Републике Србије од 1.
децембра 2017. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности у циљу
изградње Улице Љубић поље 2, а у корист града Чачка. Такође је усвојен предлог досадашњег
власника предузећа „Унипромет“ доо Чачак за експропријацију преосталог дела кп. бр. 783/9
КО Коњевићи те је експроприсан део кп. бр. 783/9 КО Коњевићи површине 288 м2 у пројекту
парцелације потврђеном од стране Градске управе за урбанизам означене као КП 1 од
досадашњег власника „Унипромет“ доо Чачак који је такође предвиђен за изградњу наведене
улице, у корист града Чачка. Поступајући у складу са диспозитивом наведеног решења и
одредбама Закона о експропријацији Градски правобранилац града Чачка поднео је иницијативу
којом се предлаже размена кп.бр. 775 у повр. од 199м2, кп. бр. 789/2 у повр. од 511м2, кп.бр.
1369/6 у повр. од 89 м2, дела кп. бр. 1369/5 у повр. 603м2 и дела кп. бр. 1369/1 у површ. од 2265
м2 све КО Коњевићи у својини града Чачка за део кп.бр. 783/11 у површини од 2505 м2 КО
Коњевићи и део кп. бр. 783/9 КО Коњевићи у пов. од 288 м2, чији је власник било предузеће
„Унипромет“ Д.О.О Чачак, и кп. бр. 789/3 у површ. од 333м2, кп. бр. 1411/4 у површ. од 171 м2
и кп. бр. 1412/5 у површ. од 177 м2 све КО Коњевићи у својини града Чачка за део кп. бр. 783/11
КО Коњевићи у површ. од 729 м2 чији је власник било предузеће „Вибет“ доо Чачак ради
одређивања накнаде за експроприсан део кп.бр. 783/11 КО Коњевићи. Скупштина Града Чачка
донела је Решење број 06-19/2018-I од 8,9,12 и 13 фебруара 2018. године којим је приступљено
размени кп.бр. 775 у повр. од 199м2, кп. бр. 789/2 у повр. од 511м2, кп.бр. 1369/6 у повр. од 89
м2, дела кп. бр. 1369/5 у повр. 603м2 и дела кп. бр. 1369/1 у површ. од 2265 м2 све КО
Коњевићи у својини града Чачка за део кп.бр. 783/11 у површини од 2505 м2 КО Коњевићи и

део кп. бр. 783/9 КО Коњевићи у пов. од 288 м2, чији је власник било предузеће „Унипромет“
доо Чачак, и кп. бр. 789/3 у површ. од 333м2, кп. бр. 1411/4 у површ. од 171 м2 и кп. бр. 1412/5
у површ. од 177 м2 све КО Коњевићи у својини града Чачка за део кп. бр. 783/11 КО Коњевићи
у површ. од 729 м2 чији је власник било предузеће „Вибет“ Д.О.О. из Чачка ради одређивања
накнаде за експроприсан део кп.бр. 783/11 КО Коњевићи на основу решења Градске управе за
урбанизам града Чачка бр. 463-20/2017-IV-2-07 од 28.12.2017. године. Истим Решењем
обавезана је Комисија за грађевинско земљиште да спроведе поступак размене и да по
спроведеном поступку достави предлог решења о размени надлежном органу ради даљег
одлучивања. Након спроведеног поступка Комисија подноси предлог размене Скупштини
града.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
размени непокретности са предузећима „Унипромет“ доо Чачак и „Вибет“ доо Чачак, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.

ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У
ОБЛАСТИ
СПОРТА
У
ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА
ПОДНОСИЛАЦА
ПРОГРАМА
О
РЕАЛИЗОВАЊУ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС
У ОБЛАСТИ СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У
2017. ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта која је размотрила извештаје о реализацији програма којима се
реализује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години, а које су
подносиоци програма на прописаном обрасцу доставили Градском већу. Након разматрања
достављених извештаја Комисија је утврдила да је 8 подносилаца програма користило
додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који су доставили следећи
подносиоци програма:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фудбалски клуб „Чачак 94“ Чачак
Атлетски клуб „Чаак“ Чачак
Тениски клуб „Чачак“ Чачак
Одбојкашки клуб „Чачак“ Чачак
Спортски клуб слепих „Додир“ Чачак
Плесни клуб „Луна“ Чачак
Кајак клуб „Чачак“ Чачак
Куглашки клуб „Чачак“ Чачак

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА
И
ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА
ЗА
ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Чачку у 2018. години, организацијама у области спорта. Предложено је
да се средства доделе за 66 организација и то 65 наведених у материјала који је достављен уз
позив за седницу и 1 организацију предложену у допунском материјалу достављеном од стране
Стручне комисије, накнадно.
По упознавању са предлогом отворен је претрес у коме је учешће узео Немања
Трнавац који се надовезао на речи известиоца и изразио задовољство свим програмима који су
одобрени, а посебно се осврнуо на програм Чачанског спортског савеза. Подсетио је да је Град
током прошле године увео програм бављења корективном гимнастиком и да се ради о спорту
који ствара здраве предиспозиције код млађих суграђана јер третира узраст од 4 до 11 година.
Истиче да је, по Закону о спорту, током прошле године формиран Спортски савез па ће
активности попут наведене бити спроведене кроз институцију Савеза, а такође и активности
везане за школски спорт. Оно што би Град требало највише да подржи је рад са најмлађима,
стварањем предуслова за бављење спортом, јер је отворена и уређења инфраструктура која ће
наставити да се осавремењава. На крају дискусије истакао је да постоји добра координација
градског руководства, Спортског центра, Спортског савеза као носилаца спорта у граду и нада
се да ће на овај начин бити спроведено још активности.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 66 решења о
одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години, према следећем редоследу:

Редни
број

1.

2.

3.

Организација у
области спорта

Фудбалски клуб
„Слобода“ Чачак

Фудбалски клуб
„Полет“ Љубић

Фудбалски клуб
„Пријевор“ Пријевор

Спорт

Износ
(у динарима)

фудбал

805.600,00

фудбал

1.223.600,00

фудбал

338.200,00

област
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима

4.

Фудбалски клуб
„Омладинац“ Заблаће

фудбал

353.400,00

5.

Фудбалски клуб
„Јединство“
Горња Горевница

фудбал

402.800,00

6.

Фудбалски клуб
„Парменац“
Парменац

фудбал

338.200,00

7.

Фудбалски клуб
„Будућност“
Станчићи

фудбал

215.080,00

фудбал

215.080,00

8.

Омладински
фудбалски клуб
„Ракова“ Ракова

9.

Фудбалски клуб
„Рудар“ Бресница

фудбал

338.200,00

10.

Фудбалски клуб
„Морава“ Катрга

фудбал

230.280,00

фудбал

338.200,00

фудбал

338.200,00

фудбал

338.200,00

фудбал

353.400,00

11.

12.

13.

14.

Фудбалски клуб
„Јединство“
Коњевићи

Фудбалски клуб
„Задругар“
Доња Трепча

Фудбалски клуб
„Спартак“ Трнава

Фудбалски клуб
„Полет“ Трбушани

учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у

15.

Фудбалски клуб
„Чачак 94“ Чачак

фудбал

359.480,00

16.

Фудбалски клуб
„Пријатељи“ Чачак

фудбал

215.080,00

17.

Фудбалски клуб
„Лугови“ Чачак

фудбал

215.080,00

фудбал

59.000,00

кошарка

1.300.000,00

кошарка

1.564.200,00

18.

19.

20.

Удружење дечјих
фудбалских турнира
Србије

Кошаркашки клуб
''Младост'' Чачак

Кошаркашки клуб
''Железничар'' Чачак

21.

Женски кошаркашки
клуб „Ча баскет“
Чачак

кошарка

550.000,00

22.

Омладински
рукометни клуб
„Младост“ Чачак

рукомет

1.150.000,00

23.

Женски рукометни
клуб „Чачак“ Чачак

рукомет

730.000,00

домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
подстицање и стварање
услова за унапређење
спортске
рекреације,
односно
бављења
грађана
спортом,
посебно деце, омладине,
жена
и
особа
са
инвалидитетом
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
1) учешће спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
1.364.200,00 динара
2)
организација
спортских такмичења од
посебног значаја за град
Чачак 200.000,00 динара
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у

24.

Женски рукометни
клуб „Кошутњак“
Чачак

рукомет

500.000,00

25.

Женски рукометни
клуб „Атеница“
Чачак

рукомет

140.000,00

26.

Рукометни клуб
„Вукови“ Чачак

рукомет

35.000,00

27.

Клуб контактних
спортова „Борац“
Чачак

карате

1.000.000,00

28.

Карате клуб
„Слобода“ Чачак

карате

490.000,00

29.

Карате клуб
„Младост“ Чачак

карате

75.000,00

30.

Клуб контактних
спортова „СМТ“
Чачак

карате

30.000,00

31.

Клуб контактних
спортова „Полет“
Чачак

карате

40.200,00

32.

Бициклистички клуб
„Борац“ Чачак

бициклизам

1.124.200,00

домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
1) учешће спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
984.200,00 динара
2)
организација
спортских такмичења од
посебног значаја за град
Чачак 140.000,00 динара

33.

Атлетски клуб
„Слобода“ Чачак

атлетика

622.057,00

34.

Атлетски клуб
„Чаак“ Чачак

атлетика

502.142,00

35.

Тениски клуб
„Слобода“ Чачак

тенис

570.700,00

36.

Тениски клуб
„Колос“ Чачак

тенис

190.800,00

37.

Тениски клуб
„Чачак“ Чачак

тенис

110.000,00

38.

Тениски клуб
''Пужић'' Чачак

тенис

29.300,00

одбојка

276.050,00

39.

Одбојкашки клуб
„Слобода С“ Чачак

40.

Одбојкашки клуб
„Борац“ Чачак

одбојка

326.160,00

41.

Одбојкашки клуб
„Лотус“ Чачак

одбојка

336.160,00

42.

Одбојкашки клуб
„Чачак“ Чачак

одбојка

185.830,00

учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
1) учешће спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
321.100,00 динара
2)
организација
спортских такмичења од
посебног значаја за град
Чачак 249.600,00 динара
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће спортских
организација са
територије града Чачка у

43.

Клуб за коњички
спорт „Миленко
Никшић“ Чачак

коњички спорт

661.300,00

44.

Стонотениски клуб
„Борац“ Чачак

стони тенис

511.000,00

45.

Спортски клуб деце и
омладине са
посебним потребама
''Морава'' Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

348.440,00

46.

Спортски клуб
„Гребићи“ Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

123.900,00

47.

Стонотениски клуб
инвалида Чачка „Ча“
Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

143.700,00

48.

Спортски клуб
слепих „Додир“
Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

132.500,00

49.

Плесни клуб „Луна“
Чачак

спортски плес

205.000,00

домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
1) учешће спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
497.000,00 динара;
2)
подстицање
и
стварање
услова
за
унапређење
спортске
рекреације,
односно
бављења
грађана
спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа
са
инвалидитетом
14.000,00 динара.
1) учешће спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
248.440,00 динара
2)
организација
спортских такмичења од
посебног значаја за град
Чачак 100.000,00 динара
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима

50.

Плесни клуб „Star
dance studio“ Чачак

спортски плес

120.000,00

51.

Аеро клуб „Овчар
Каблар“ Чачак

ваздухопловни
спорт

135.000,00

ваздухопловни
спорт

145.000,00

52.

Параглајдинг клуб
„Парасекс“ Чачак

53.

Клуб екстремних
спортова „Armadillo“
Чачак

планинарство

200.000,00

54.

Аутомобилски
спортски клуб
„Херц“ Чачак

аутомобилизам

80.000,00

аутомобилизам

140.000,00

55.

Ауто мото спортски
клуб „WRR“ Чачак

56.

Џудо клуб „Борац“
Чачак

џудо

205.000,00

57.

Рвачки клуб „Борац“
Чачак

рвање

180.000,00

58.

Боди билдинг клуб
„Борац“ Чачак

боди билдинг

300.000,00

59.

Боди билдинг клуб
„GYM-i“ Чачак

боди билдинг

123.000,00

учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
1) учешће спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
230.000,00 динара;
2)
организација
спортских такмичења од
посебног значаја за град
Чачак 70.000,00 динара
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у

60.

Пливачки клуб
„Чачак“ Чачак

пливање

145.800,00

61.

Кајак клуб „Чачак“
Чачак

кајак кану

233.000,00

62.

Клуб америчког
фудбала „Čačak angel
warriors“ Чачак

амерички
фудбал

250.000,00

63.

Куглашки клуб
„Чачак“ Чачак

куглање

200.000,00

64.

Билијар клуб
„Либеро 5“ Чачак

билијар

140.000,00

65.

66.

Спортско удружење
„Више од игре
јуниор“
Чачак

Чачански спортски
савез

спортска
креација

територијални
спортски савез

домаћим и европским
клупским такмичењима
организација спортских
такмичења од посебног
значаја за град Чачак
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима
учешће
спортских
организација
са
територије града Чачка у
домаћим и европским
клупским такмичењима

210.600,00

подстицање и стварање
услова за унапређење
спортске
рекреације,
односно
бављења
грађана
спортом,
посебно деце, омладине,
жена
и
особа
са
инвалидитетом

5.262.800,00

1) делатност
организација у области
спорта са седиштем на
територији града Чачка
које су од посебног
значаја за град 223.400,00
динара
2) подстицање и
стварање услова за
унапређење спортске
рекреације, односно
бављења грађана
спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа
са инвалидитетом
3.289.400,00 динара;

3) физичко васпитање
деце
предшколског
узраста и школски спорт
(унапређење
физичког
вежбања, рад школских
спортских секција и
друштава,
општинска,
градска
и
међуопштинска школска
спортска такмичења и
др.) 1.750.000,00 динара

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ
УГОВОРА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
АКТИВНОСТИ
ИЗ
УСВОЈЕНОГ
ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ
ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Драган Вукајловић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда
истакавши да се Уговор о реализацији активности из усвојеног Програма одржавања, заштите и
развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за 2018.
годину закључује између Града Чачка и Јавног предузећа за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак. Истакао је да је Скупштина града
Чачка донела Одлуку о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за урбанистичко и
просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак са Законом о јавним
предузећима којом је Јавном предузећу поверено обављање послова за потребе Оснивача. Овај
уговор се закључује сагласно Одлуци о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за
урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве ''Градац'' Чачак и
сагласно усвојеном Програму пословања за 2018. годину и усвојеном Програму одржавања,
заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за
2018. Годину. Предмет овог уговора је регулисање међусобних права и обавеза у реализацији
усвојеног Програма одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних
путева на територији града за 2018. годину по уговорима закљученим у 2017.години а који се
извршавају у 2018.години у име и за рачун оснивача, а који се састоји од следећих активности:
рад на пословима одржавања, реконструкције и проширења јавне расвете; радови на одржавању
вертикалне саобраћајне сигнализације на градском подручју; радови на одржавању вертикалне
саобраћајне сигнализације на путевима ван града; одржавање светлосне сигнализације са
набавком и уградњом делова; радови на одржавању улица и јавних површина у граду;
одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном
застору, већ је коловоз у тампону/ризла, шљунак и сл. и зимско одржавање путева.
По упознавању са текстом уговора, Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
Закључује се Уговор о реализацији активности из усвојеног Програма одржавања,
заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији града за
2018. годину, у тексту који је саставни део овог закључка.

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЈОВАНОВИЋ
АЛЕКСАНДРА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55333-820/2018 ОД
9. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа
са жалбом Jовановић Aлександра из Чачка на Решење центра за социјални рад града Чачка број
55333-820/2018 од 9. фебруара 2018. 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 55333-820/2018 од 9. фебруара 2018. године, као неоснована.
Образложење
Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Јовановић Александру из
Чачка, улица Милоша Обилића број 12, признаје право на ванредну новчану помоћ у износу од
6.200,00 динара, за превазилажење тешке материјалне ситуације. У ставу 2. Решења наведено је
да ће се исплата одобреног износа вршити на наменски рачун Банке Поштанска штедионица, а у
ставу 3. наведено је да жалба не одлаже извршење.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Јовановић Александар, оспоравајући
одобрени износ помоћи и извршење решења обзиром да до дана подношења жалбе још није
извршена уплата одобреног износа. Истиче да се у образложењу решења наводи да живи сам у
гарсоњери коју је добио од Центра, што није тачно јер исту није добио већ исту користи по
спроведеном конкурсу али да иста није условна за становање на шта је више пута указивао.
Сматра да је у образложењу решења сувишно навођење цене једне ампуле лека, који лек није
одредио сам већ је исти написао лекар у отпусној листи, јер је укупан износ, који је потребан за
набавку 10 ампула, математички тачан, али непотребан. На тај начин се заташкао одобрени
износ који је најминималнији што се тиче ванредне помоћи, обзоиром да је чланом 22. Одлуке о
правима и услугама у социјалној заштити прописано колико може износити ванредна новчана
помоћ. Даље истиче да нови начин исплате помоћи преко банке Поштанска штедионица и то 5.
и 25. у месецу иде на штету корисника помоћи којима је неопходна набавка медикамената за
пост хоспиталну терапију, посебно за теже хроничне болести, како је наведено у члану 24. став
1. Одлуке. Указује како је у решењу наведено да би одлагање извршења решења нанело
ненадокнадиву штету и да је одобрена помоћ адекватан вид помоћи, само што је изостало
извршење односно исплата одобрених средстава за лечење. Предлаже да другостепени орган
поништи ожалбено решење и врати првостепеном органу на поновно одлучивање, као и да се
направи нови концепт Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити са прецизније
дефинисаним начинима за реализацију ових права од стране Центра за социјални рад.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног
решења и предлаже да се жалба одбије као неоснована. Наводи да је Центар за социјални рад, у
складу са чланом 26. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града
Чачка, којим је прописано да о остваривању права на ванредну новчану помоћ и висини помоћи,
одлучује Центар за социјални рад на основу процене стручног тима Центра, извршио увид у
медицинску документацију, утврдио да је жалилац био хоспитализован, да му је поред терапије
која је покривена здравственим осигурањем, преписан и лек за чију набавку му је признато
право на ванредну помоћ, а износ је утврђен на основу малопродајне цене једне ампуле лека за
количину од 10 комада. Истиче да су нетачни наводи жалиоца да у захтеву није навео количину
неопходног лека, обзиром да је у другом ставу захтева жалиоца за ванредну новчану помоћ,

наведено за коју сврху је потребна помоћ и неопходна количина ампула лека. У вези навода
жалбе који се односе на извршење позивају се на чланове 19, 155, 158 и 190 Закона о општем
управном поступку.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

-

-

да се Јовановић Александар, захтевом број 55333-820/2018 од 1. фебруара
2018. године, обратио Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање
права на ванредну новчану помоћ, јер се налази у изузетно тешкој
материјалној ситуацији, а ради набавке лекова из отпусне листе и то Amp.
Thioctacid 600mg-10 комада;
да је Јовановић Александар 8. фебруара 2018. године доставио медицинску
документацију- отпусну листу Опште болнице Чачак;
да је Јовановић Александар, дугогодишњи дијабетичар;
да је Јовановић Александар корисник права на увећану новчану социјалну
помоћ у неограниченом временском трајању;
да је Јовановић Александру, Решењем Центра за социјални рад града Чачка од
23. јануара 2018. године, признато право на једнократну новчану помоћ у
износу од 10.000,00 динара;
да је Стручни тим Центра за социјални рад града Чачка, дана 9. фебруара
2018. године донео закључак да се Јовановић Александру призна право на
ванредну новчану помоћ у износу од 6.200,00 динара, за превазилажење тешке
материјалне ситуације;
да је на предлог Стручног тима Центра, директор Центра за социјални рад
града Чачка, дана 9. фебруара 2018. године, донео Решење о признавању
права на ванредну новчану помоћ у износу од 6.200,00 динара, Јовановић
Александру из Чачка;
да је Јовановић Александар, примио ожалбено решење 17. фебруара 2018.
године, а жалбу изјавио 19. фебруара 2018. године.

Чланом 21. став 1. тачка 3. 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 ванредну новчану помоћ могу остварити појединци или породице који се нађу у другим
изузетно тешким ситуацијама чији просечни месечни приход у месецу који претходи месецу
подношења захтева не прелази просечну месечну зараду у Републици Србији у нето износу
према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.
Чланом 24. став 2. Одлуке, прописано је да се под изузетно тешким ситуацијама у
смислу члана 21. став 1. тачка 3. ове одлуке сматрају: болест једног или више чланова породице,
дуже лечење у специјализованим установама, учешће у набавци неопходних медицинских
помагала и медикамената, учешће у сношењу трошкова операција уколико се иста плаћа,
изузетно тешке материјалне угрожености и друге изузетно тешке ситуације у којима се нађе
појединац или породица, а на основу приложене медицинске и друге документације.
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.
Чланом 7. 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, директор доноси решење о признавању права на ванредну
новчану помоћ.
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 Јовановић
Александру признао право на ванредну новчану помоћ која му је неопходна за набавку
медикамената, конкретно ампула лека наведених у отпусној листи Опште болнице Чачак, где је
био хоспитализован ради лечења због тешке болести, дијабетеса и да је одобрени износ
довољан за набавку потребне количине лека. Првостепени орган је решење донео на основу
процене Стручног тима Центра за социјални рад, који је ценио све околности и предложио
висину помоћи.
Неосновани су наводи жалбе који се односе на извршење, обзиром да је у ставом 3.
диспозитива ожалбеног решења утврђено да жалба не одлаже извршење решења, што је у
интересу странке, јер се одобравањем ванредне новчане помоћи за превазилажење тешке
материјалне ситуације и учешћа у трошковима набавке неопходних медикамената, странци
обезбеђује егзистенцијални минимум, а одлагање извршења би нанело ненадокнадиву штету. У
конкретном случају Решење првостепеног органа постало је извршно 17. фебруара 2018. године,
даном обавештења странке, односно даном када је странка примила решење, а све у складу са
чланом 190. став 2. тачка 3. Закона о општем управном поступку, којим је прописано да решење
првостепеног органа постаје извршно обавештењем странке ако жалба не одлаже извршење
решења. Што се тиче рока извршења решења има се применити законски рок од 15 дана од дана
када је решење постало извршно, обзиром да у извршном решењу није одређен рок, а све у
складу са чланом 19. став 2. тачка 4. Закона о општем управном поступку.
Предлог жалиоца да се направи нови концепт Одлуке о правима и услугама у социјалној
заштити са прецизније дефинисаним начинима за реализацију ових права, сматра се само као
иницијатива појединца за измену општег акта обзиром да је Статутом града Чачка и
Пословником о раду Скупштине града Чачка, прописано ко има право предлагања и поступак
доношења општих аката и измена аката, а што је жалиоцу предочено и у ранијим поступцима по
жалби у којима је предлагао ове измене.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне 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.

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 240)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић,
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 400.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 240, за потребе ОШ „Филип Филиповић“ Чачак на име набавке 18 таблет
рачунара и 1 лаптоп рачунар за реализацију пројекта увођења електронског дневника.

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 239, 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 Основна школа
„Бранислав Петровић“ Слатина, 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“.

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 242)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић,
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 67.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 242, за потребе Медицинске школе у Чачку, на име солидарне помоћи
запосленом због смрти члана уже породице.
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 Медицинска школа у
Чачку, 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“.

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 326)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић,
Градско веће је једногласно донело следеће:

PEIIIEIbE

l. I,Is cpe4crana yrnpleuux O4:ryxona o 6yuery rpa4a t{auxa sa 2018. roAHHy (,,Cl.,rucr rpa4a
tlaqxa" 6poj 2412017) pasgeo 2, fpa4crco nehe, $yurcqraoua.nHa x,racuSrarcaquja 130,
anponpujaquja 32, eKoHoMcKa ruracu$nxaqnja 499 ,,Cpegcrea pe3epBe - Texyha pe3epra",
rr3Bop $lrnancr,rpan a 01 (l4zlauu r43 cpeAcraaa 6ygera fpaga), ,{rapercruu KopHcHHK

6yuercxux cpeAcraBa - fpa4cxo nehe rpa4a r{auxa, llporparu 15, Onrure ycJryre JroKilrrHe
caMoynpaBe, rporpaMcKa aKrHBHocr 0602-0009- Tercyha 6yuercrca pe3epBa, o4o6paaajy ce
cpeAcrBa y r.r3Hocy oa 450.000100 4rauapa, Ha r4Me o6e:6e!ema AoAarHHx cpeAcraBa Ha
anponpujaquju 326,:a norpe6e ,{oua ryrrype t{auax, Ha LrMe H3Mprperba o6asesa sa fI.{B no
ocHoBy v3p.aBar+,a y 3aKyr rocnoBHor rrpocropa y 2018. roALtHH.

2.

Cpegcraa Lr3 raqKe l. Peurema pacnopefyjy ce Ha anponprajaqnjy 326, eKoHoMcKa
xnacn$unaqzja 482 flopesu, o6aeesHe raKce, Ktr:He H [eHzLnH, Oyunquoualua
xnacr.r$rarcaquja 820, Lr3Bop $unaHcrapama 01 (Hsaaqu ri3 cpeAcraea 6yuera fpa4a),
[upercrnrz Kop]IcHHK 6yqercxrax cpeAcraBa - Ipa4cxa ynpaBa 3a ApyrxrBeHe AeJrarHocrr4,
I4u4uperctru KopHcHrlK 6yuercrcux cpeAcraBa ,{oru rcyrrype 9auarc, flporpau 13. Pa:eoj
Kynrype rz uu$oprraucarca,
cpeAcrBa fpaga.

IIA

1201 -0001, OyHqr<uoHucane JroKirJrHrrx ycraHoBa Kynrype -

3.

O u:epuremy oBor petrrema crapahe ce fpa4cna yrpaBa sa SnHaHcuje.

4.

Ono peruerre o6jarnrra y ,,Clyx6euoM Jrr4cry rpa4a tlaurcao'.

***
Mu.iIyn Togoponuh, o6arecruo je u:rauore fpa4crcor seha ga je oAryqeHo no oBHM raqKaMa
laje 56. ce4uuqy fpa4cxor reha aanrsyuuo y 10 qacoBa u 45 vtuuyra.

AHeBHor pe4a,

|PAICKO BEhE
Epoj: 06-52/2018-III
14. naapr 2018. roar.rse

3anucunx ca 56. ceAHHue fpa4crcor eeha yceojeu.je
6312018-Ill ol21 . Mapra 2018. roarane.

Ha

57. cerHHuH fpascrcor eeha 6poj 06-

