ЗАПИСНИК
СА ПЕДЕСЕТОСМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА

Одржане 3. априла 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 58. седницу Градског већа и истом председавао.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Душан Радојевић, Вељко
Неговановић, Славко Веселиновић, Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир
Дробњак, Анђелка Новаковић, 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
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Душко Савковић, начелник Градске управе за локалну пореску администрацију
Милован Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор
Милка Станковић, в.д. начелник Градске управе за друштвене делатности
Владимир Гојгић, представник Градске управе за локални економски развој
Радојица Гавриловић, представник Градске управе за локални економски развој
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Наташа Манчић, представник ПУ „Радост“ Чачак

 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 57. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 57. седнице
Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће
једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 57. седнице Градског већа града Чачка број 06-63/2018-III
21. 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, с тим да се исти допуни
следећом тачком:
-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(апропријација 433)
Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило.

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

ДНЕВНИ РЕД:
1.

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ИЗРАДУ
Е ЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

2.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

4.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

5.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ
ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

6.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

7.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

8.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

9.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ
ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

10.

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА
2017. ГОДИНУ
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11.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ЈП
„СРБИЈАГАС“ – ХИПОДРОМ

12.

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

13.

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

14.

А) КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА
ДУЖНОСТИ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА, ЗБОГ
ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

Б)

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА

В)

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА

Г)

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА

15.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 5)

16.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1)

17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Спасовић Владимир)
18.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 – Тодосијевић Миладин)

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 „Филип Филиповић“)

21.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријације 256 и 263)

22.

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 433)
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РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:

ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОКРЕТАЊУ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА
ИЗРАДУ
ЕЛАБОРАТА
О
ОПРАВДАНОСТИ
ОТУЂЕЊА
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Милун Тодоровић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке и истакао да је на
дневном реду данашње седнице покретање иницијативе од стране Градског већа за израду
Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта површине од око 14 хектара.
Подсетио је да је у марту претходне године Скупштина града изменом плана регулације за
Прељину определила земљиште за Индустријску зону у површини од скоро 51 хектар и да од
тада тече опремање Зоне, најпре инфраструктурно уз подршку државе и републичких јавних
предузећа а пре свих „Електропривреда Србије“ и „Србијагаса“. Уговори са овим предузећима
су закључени прошле године када се и почело са радовима, гасификација је већ завршена а
истакао је и радове попут монтаже трафостанице јаке снаге што је предуслов за долазак великих
привредних субјеката. Што се тиче конкретног инвеститора, немачке компаније Vorwerk
Autotec, ради се о компанији која постоји скоро два века као велики произвођач ауто делова,
спона, заптивача и осталих елемената за европске брендове попут Аудија, Мерцедеса, Поршеа,
Бентлија и др. Захвалио се великој групи људи која је скоро осам месеци радила на доласку овог
инвеститора у Чачак, пре свега заменици Градоначелника, члану Градског већа Јовићу,
представницима Градске управе за ЛЕР-а као и свима осталима који су из своје области дали
максималан учинак, а што је резултирало да у марту ове године стигне Писмо о намерама од
ове реномиране компаније. Оно на шта је посебно поносан је то да се ова компанија определила
за Чачак, а ту је утицаја имала и изградња ауто-пута који је за сада делом отворен а ускоро и у
потпуности. Предметни Елаборат треба да покаже да ће инвестиција у вредности од 43 милиона
евра бити оправдана јер ће се запослити хиљаду суграђана из разних струка од производих
занимања до инжењера, економиста, правника и др. За почетак, ради се о изградњи 40.000 м2
пословног простора, након тога додатних 20.000, све то на површини 14 ха земљишта и то по
највишим европских стандардима. Поносан је што након годину дана напора на изградњи
Индустријске зоне, у њу стиже први станар.
Bладимир Гојгић и Радојица Гавриловић појаснили су процедуру у вези са овом
иницијативом и истакли да је град Чачак дана 9. марта 2018. године добио Писмо о намерама
од стране немачке компаније Vorwerk Autotec којим је потврђено да је град Чачак изабран за
град у коме ће немачка компанија отворити фабрику за производњу цеви и заптивача за ауто
индустрију, укључујући и центар за тестирање. Планирано је да новоизграђена фабрика буде
површине око 40.000 м2 у првој фази, а да у завршној фази буде површине око 65.000 м2 и да се
периоду од шест година запосли 1.000 радника. Локација која је изабрана од стране немачке
компаније налази се на катастарској парцели број 2138/1 КО Прељина у Пословно - производној
зони у Прељини у површини од 141.982 м2. Уредба о условима, начину и поступку под којима
се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од
тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене
непокретности предвиђа услове, начин и поступак на основу кога јединица локалне самоуправе
земљиште у својини Града отуђује за реализацију инвестиције, непосредном погодбом без
накнаде. Како је у питању инвестициони пројекат којим се унапређује локални економски
развој у граду Чачку, а чијом реализацијом би се запослило 1.000 радника, град Чачак је
спреман да горе наведено земљиште отуђи без накнаде уколико Елаборат о оправданости
покаже да за то постоје оправдани услови. С тим у вези покреће се Иницијатива за израду
Нацрта елабората о оправданости, одређују се шеф Службе за правне послове и развој приватне
иницијативе у Градској управи за локални економски развој и шеф Службе за израду и
реализацију развојних пројеката у Градској управи за локални економски развој да израде нацрт
и предлог Елабората и да прикупе све елементе који су предвиђени чл. 12. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или
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дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности, а Градска управа за урбанизам да сачини Нацрте
уговора о отуђењу. Нацрт Елабората о оправданости и Нацрти уговора о отуђењу морају бити
истовремено израђени, обзиром да Уредба предвиђа да пре отуђивања земљишта претходну
сагласност даје Влада на усвојени Елаборат оправданости и утврђене Нацрте уговора о отуђењу
од стране Скупштине града Чачка. Потребно је да Градска управа за финансије, Градска управа
за локалну пореску администрацију, Градска управа за урбанизам, Републички геодетски завод
– Служба за катастар непокретности Чачак благовремено доставе све елементе, свако у својој
надлежности, који су потребни за израду Елабората у складу са чл. 12. Уредбе о условима,
начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или
дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове,
начин и поступак размене непокретности.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Немања Трнавац истакао је да је данашња седница Градског већа у многоме посебна
јер се на њој налази ова тачка дневног реда и да је Градоначеник доста тога рекао у уводном
излагању. Град Чачак и градско руководство у овом мандату улажу велике напоре у свим
областима које чине друштво, а конкретно овде се ради о егзистенцији суграђана који ће се
запослити. Претходних 30-так година у Чачак није дошао овакав инвеститор и одаје признање
свима који су учествовали у стварању услова за то и подсетио да пре само годину дана нису
постојали никакви услови нити је уопште постојала Пословна зона. Од тада до данас пуно тога
је урађено уз подршку државе и јавних предузећа. Изражава задовољство што је у прилици да
говори на ову тему, те да се више не воде „празне приче“ него се делује конкретно.
Михаило Јовић подсетио је да пре само две године није постојала ни идеја о
формирању Индустријске зоне осим неколико предлога где би Индустријска зона могла да се
гради, а постојање Зоне био је предуслов да се уопште преговара са потенцијалним
инвеститорима. Сматра да је у реализацији овог пројекта велики допринос дао Градоначелник
уз подршку Градског већа, а долазак страног инвеститора оправдао је пројекат изградње
Индустријске зоне Даље је истакао да је предвиђено да се коначан број 1000 запослених код
овог инвеститора достигне у наредних 6 година, тако да ђаци могу да планирају образовни
профил у складу са његовим потребама и да остану да живе у Чачку. Такође домаћи
привредници имаће могућност да се припреме, јер се конкуренције не треба бојати пошто она
може довести само до већег рада на квалитету. Врло битно је што ће се у наредном периоду
смањити број незапослених у граду односно повећати број запослених, а све то утицаће и на
повећање просечних зарада.
Драгомир Шипетић изразио је задовољство што се у граду отвара нова производња
обзиром да је он цео радни век провео у производњи. Као члан Градског већа задужен за ресор
социјалне политике може да каже да је Град максимално испратио све потребе и то је добро,
али да без отварања нових фабрика Град не може да се развија. Одаје признање Градоначенику
на довођењу овог инвеститора као и екипи која је са њим сарађивала и срећан је што се тако
нешто догодило.
Прим. др Славица Драгутиновић сложила се са излагањем претходника уз
констатацију да је градско руководтво доласком на власт дало обећање да ће радити на већем
запошљавању а овде се ради о 1000 нових радних места и да на овоме не треба стати него
деловање наставити у том правцу.
Др Милан Лукић истакао је да је изградња Индустријске зоне идеја ове градске
власти, посебно Градоначелника, а после дужег временског периода у Чачак долази једна
оваква инвестиција. Иначе, стварање Индустријске зоне је плод дугог и напорног рада у чему су
учествовали многи сарадници а што све не би било могуће без помоћи Владе Републике Србије
која је препознала потребу развоја града Чачка. Долазак оваквог инвеститора утицаће и на
одабир одређеног образовног профила од стране младих који се школују а то је добро јер деца
треба да се школују за занимања са којима могу да се запосле и остану у Чачку без обзира да ли
се ради о средњем или факултетском образовању. Ради се о сјајном почетку и ово је прва
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компанија која долази а визија је да ће уследити и друге. Град Чачак иде у добром правцу, неки
су у то веровали а неки нису. Пре свега се захваљује Градоначелнику на доласку овакве
инвестиције у град.
Душан Радојевић сматра да је ово позив за младе да остану у Чачку, а онима који су
отишли да се врате. Отварањем хиљаду нових радних места у овој области привреде
резултираће индиректно и отварањем и стотину радних места у осталим гранама, а временом то
ће створити услове да Чачак постане унверзитетски град. Ззахвалио се свима, а пре свега
Градоначелнику, на доприносу у остваривању ове идеје и сматра да ово градско руководство
није само говорило о нечему него и јако пуно радило.
Др Велимир Дробњак истакао да је доста тога већ речено и да се ради о јединственом
тренутку у последњих неколико година, односно о инвестицији у метолопрераду као стабилну
производњу и подсећа да је Чачак некада и био град металопрераде, да има и факулет који то
подржава и средњу школу. Истиче да је ово заслуга свих а највише Градоначелника, те да је
2016. године ретко ко очекивао да ће за овако кратко време доћи до реализације оваквог
пројекта, пре свега било је потребно створити услове за Индустријску зону а са њом је стварена
перспектива и бољи услови за напредак. Напоменуо је да се формира и друга мања
Индустријска зона за домаће привреднике а у плану је и трећа. Истакао је добру комуникацију
са Владом РС а што није било у претходном периоду.
Милица Дачић истакла је да је инвеститор тражио локације и у другим државама и да
је велики успех што је инвеститор дошао у Србију уз помоћ Владе РС. Такође, из Писма о
намерама се види да је инвеститор у Србији обилазио и друге локалне самоуправе те да је Чачак
показао спремност да задовољи све оно што је инвеститор захтевао како би могао да уложи у
овако велику инвестицију од око 43 милиона евра. Сигурна је да ће Елаборат о оправданости
отуђења грађевинског земљишта показати оправданост пројекта. Биће потребно довољно
квалификоване радне снаге и што је услов који је инвеститор захтевао а који ће бити испуњен
ангажовањем радне снаге из читавог Моравичког округа. Захваљује се Градоначелнику на
шанси коју јој је пружаио да учествује у овако великом и важно подухвату за све грађане Чачка.
Владан Милић придружио се честиткама и напоменуо да Чачак подржава систем
дуалног образовања у сарадњом са Регионалном привреном комором и средњим школама у
Чачку као и привредом и да ће деца у будућности бити у могућности да одаберу професије које
су тражене у овом граду и са којима је могуће запослити се након школовања као и да ће имати
шансу да се обучавају и за рад у овој фирми.
Милун Тодоровић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је да је
доношење Закључка први корак, да је потебно Елаборат завршити у што краћем року ради
стављања на јавни увид и да би Елаборат потом стигао на седницу Градског већа и седницу
Скупштине, те да је обавезнои прибављање закључка Владе Србије да би инвеститор могао
што пре да крене са инвестицијом. Град Чачак доста се ангажовао на изради саобраћајница и
ангажоваће се и даље у другој фази како би до краја године фабрика била отворена. Треба рећи
да је преговарање о доласку инвеститора покренуо тадашњи председник Владе РС, сада
председник Републике.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. Покреће се иницијатива за израду Елабората о оправданости отуђења грађевинског
земљишта у јавној својини града Чачка на катастарској парцели број 2138/1 КО Прељина (у
површини од 141.982 м2) непосредном погодбом без накнаде у корист суинвеститора
VORWERK AUTOTEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi Beograd, ELDISY SERBIA D.O.O.
BEOGRAD – Novi Beograd и VORWERK DRIVETEC SERBIA D.O.O. BEOGRAD – Novi
Beograd, у складу са Уредбом о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
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земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности.
2. Основ за покретање иницијативе и израду Елабората из тачке 1. овог закључка је
Писмо о намерама достављено граду Чачку дана 09.03.2018. године од стране немачке
компаније VORWERK AUTOTEC GMBH & Co.KG из Wuppertala.
3. Овим закључком одређују се шеф Службе за правне послове и развој приватне
иницијативе у Градској управи за локални економски развој и шеф Службе за израду и
реализацију развојних пројеката у Градској управи за локални економски развој да:
Припреме Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
града Чачка, у коме ће објединити елементе добијене од других надлежних субјеката и исти
доставе Градском веће на даљу надлежност,
Сачине Извештај о извршеном јавном увиду Нацрта елабората, након спроведеног јавног увида
у тајању од 8 дана,
Припреме предлог Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини
града Чачка и доставе Градском већу на даљу надлежност.
4. Задужује се Градска управа за урбанизам да у сарадњи са Градским правобраниоцем
изради Нацрте уговора о отуђењу грађевинског земљишта без накнаде на катастарској парцели
број 2138/1 КО Прељина и исте достави Градском већу на даљу надлежност.
5. Овим закључком задужују се Градска управа за финансије, Градска управа за локалну
пореску администрацију, Градска управа за урбанизам, Републички геодетски завод – Служба
за катастар непокретности Чачак, да свако из своје надлежности, припреми обавезне елементе
предвиђене чланом 12. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско
земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности,
који ће бити саставни део Нацрта елабората и да исте доставе шефу Службе за правне послове и
развој приватне иницијативе у Градској управи за локални економски развој.
6. Обавезују се организационе јединице из тачки 3. и 4. овог закључка да предметна
документа доставе Градском већу на даљу надлежност у што краћем временском року, имајући
у виду хитност поступка.
7.
Закључак доставити Архиви, Градском правобраниоцу, Градској управи за
урбанизам, Градској управи за финансије, Градској управи за локалну пореску администрацију,
Служби за правне послове и развој приватне иницијативе у Градској управи за локални
економски развој, Служби за израду и реализацију развојних пројеката у Градској управи за
локални економски развој, Републичком геодетском заводу – Служби за катастар
непокретности Чачак.

ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда Градског веће је размотрило Извештај о раду Градске
управе за финансије за 2017. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран
Тодосијевић истакавши да су послови ове Управе обављани кроз четири организационе
јединице: Служби трезора, Служби буџета, Служби рачуноводства и Финансијској служби
месних заједница.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
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ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за финансије града Чачка за 2017. годину,
у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.

ТРЕЋА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Весна Дмитрић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са извештајем о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2017. годину
детаљно образлажући рад ове Управе кроз рад њених организационих јединица: Одсеку за
урбанизам, саобраћај и животну средину, Одсеку за спровођење обједињене процедуре и
Одсеку за имовинско-правне послове.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за урбанизам града Чачка за 2017. годину,
у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.

ЧЕТВРТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Милка Станковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са извештајем о раду Градске управе за друштвене делатности за 2017. годину
указујући на делокруг рада ове управе, кроз три организационе јединице: Служби за борачкоинвалидску заштиту, Служби за послове друштвене бриге о деци и Служби за друштвене
делатности које се финансирајуиз буџета града Чачка.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је рад ове Управе обзиром на обим права
која су у овој служби обрађена и истакла посебно рад Службе за послове друштвене бриге о
деци. Поставила је питање у вези са уложеним жалбама. Такође, обзиром да је једна од служби
у Управи радила на изради дела буџета за 2018. годину, сугерише да је било потребно
предвидети и позицију Друштвене бриге о јавном здрављу обзиром да то и сам Закон предвиђа.
Милка Станковић је одговорила да су средста за друштвену бригу о деци средства
која из буџета Републике иду преко буџета Града, осим средстава за финансирање приватних
предшколских установа. Што се тиче жалби, углавном се ради о жалбама на негативна решења
донета од стране Управе у поступку остваривања дечјег додатка углавном због вишка
стамбеног простора или прекорачења на заради обзиром да постоје одређени цензуси.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за друштвене делатности града Чачка за
2017. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.
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ПЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017.
ГОДИНУ
У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске
управе за локалну пореску администарацију за 2017. годину коју је у уводном излагању
детаљно образложио Душко Савковић истакавши да се рад Управе одвијао кроз две
организационе јединице: Одсеку за канцеларијску контролу правних лица, предузетника и
физичких лица и Одсеку за наплату, пореско књиговодство и извештавање.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић истакао је мали проценат наплативости по опомени од само 2%.
Душко Савковић одговорио је да на овом реферату тренутно ради само један
дипломирани правник запослен за стално, а Управа генерално има проблем са мањком стручног
кадра и неадекватним пословним простором.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локалну пореску администрацију града
Чачка за 2017. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.

ШЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017.
ГОДИНУ

Владимир Грујовић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са извештајем о раду Градске управе за локални економски развој за 2017. годину
детаљно образлажући рад ове управе у извештајном периоду који се одвијао кроз следеће
организационе јединице: Служби за израду и реализацију развојних пројеката, Служби за
правне послове и развој приватне иницијативе, Служби за приватно предузетништво и послове
јавних предузећа Служби за развој пољопривреде.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за локални економски развој града Чачка
за 2017. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.

СЕДМА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Даљем току седнице не присуствује Немаља Трнавац.
***
Милован Ерић у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа са извештајем о раду Градске управе за инспекцијски надзор за 2017. годину
детаљно образлажући рад ове управе у 2017. години а послове који су обављани у 7
организационих јединица и то: Грађевинској инспекцији, Инспекцији за локални превоз и
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путеве, Инспекцији за заштиту животне средине, Просветној инспекција, Комуналној
инспекцији, Групи за опште и правне послове и Комуналној полицији.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић прокоментарисала је да је већина начелника
говорила о мањку радника или простора , те да је већи акценат требало ставити на посао који је
у конкретној Управи обављен. Поставила је питање ко одређује хитност неког предмета нпр.
предмета из надлежности Просветне инспекције обзиром да зна да се поједине притужбе дуже
време не решавају. Исто то запазила је и у области заштите животне средине.
Милован Ерић је одговорио да у складу са Законом постоје утврђени рокови за
решавање по пријави, углавном се поступа одмах или најкасније у року од пар дана. Мада је у
потпуности упознат са свим предмета и није му знању да неки предмет дуже није решаван,
уколико постоји неки предмет који није решен лично ће реаговати.
Михаило Јовић истакао је мали број предмета који обрађује Комунална полиција по
једном комуналном полицајцу, да ту треба нешто предузети те да је опште мишљење да
Комунална полиција не ради добро.
Милован Ерић је истакао да постоји низ превентивних мера које спроводи Комунална
полиција попут усменог и писменог наређења а тек потом се примењују репресивне мере. По
новом закону репресија и није циљ него превентивно деловање, као и упознавање грађанства са
њиховим правима и обавезама. Што се тиче става суграђана о раду Комуналне полиције,
истакао је да већина суграђана није упозната са надлежностима Комуналне полиције јер истој
пријављују све и свашта, а њихова надлежност није да спроводи управни поступак.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка за
2017. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.
***
Даљем току седнице не присуствује Милица Дачић.
ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић.
Седницом председава др Милан Лукић, о чему се Градско веће једногласно изјаснило.
***
У оквиру ове тачке дневног реда Небојша Бежанић је упознао је чланове Градског већа
са Извештајем о раду Градске управе за опште и заједничке послове за 2017. годину, указујући
на делокруг рада ове Управе, унутрашње уређење и извршавање послова из делокруга рада ове
Управе.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је извештај ове Градске управе као
најбоље конципиран. Оно што можда недостаје су предлози мера за унапређење рада.
Небојша Бежанић истакао је да целој Градској управи следи тежак посао на примени
Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама у локалне самоуправе, пре свега
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оцењивање запослених и праћење од стране руководилаца извршења послова свих запослених
од чега ће зависити и зараде, па је то свакако једна од мера за унапређење рада. Такође, кроз
електронску размену података путем Е-ЗУП-а повезаће се цео јавни сектор у Србији што такође
повећава ефикасност кроз дигитализацију.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за опште и заједничке послове града
Чачка за 2017. годину, у тексту који је достављен Градском већу града Чачка.

ДЕВЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИКА И
ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2017. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрило извештај о раду Градске
управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника Градског већа за 2017. годину који је у
уводном излагању детаљно образложила Славица Каранац. Истакла је да су послови ове
Управе вршени у следећим организационим целинама: Канцеларији за послове Градоначелника,
Канцеларији за послове Градског већа, Канцеларија за стручна радна тела извршних органа,
Канцеларији за протокол и односе са јавношћу и Стручној служби Скупштине града.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Велимир Дробњак похвалио је извештај ове Управе, а сви чланови Градског већа у
свом раду доста сарађују са запосленима у Управи. Запослени доста труда улажу у то да
седнице Градског већа и Скупштине буду добро обављене и врло често раде прековремено.
Прим. др Славица Драгутиновић такође је похвалила рад Управе истичући нарочито
стручност и одговорност. У оквиру рада на свом ресору имала је одличну сарадњу са
запосленима, а нарочито истакла сарадњу са начелницом Управе.
Драгомир Шипетић осврнуо се генерално на рад свих Управа и истакао добру сарадњу
са свим начелницима са којима има крајње коректну сарадњу, да на брз и ефикасан начин
добија све податке који су потребни за његов рад. Такође, одличну сарадњу има и са
запосленима у управама али и помоћницима Градоначелника. Похвалио је посебно рад ове
Управе, на коју су чланови Већа нарочито упућени.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа града Чачка за 2017. годину, у тексту који је достављен
Градском већу града Чачка.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РАДУ
ПРАВОБРАНИЛАШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

ГРАДСКОГ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Катарина Новковић детаљно је
упознала чланове Градског већа са Извештајем о раду Градског правобранилаштва за 2017.
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годину истакавши да је Градско правобранилаштво своју функцију остваривало у складу са
Законом о правобранилаштву и Одлуком о градском правобранилаштву.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о раду Градског правобранилаштва за 2017. годину, у тексту
који је достављен Градском већу града Чачка.

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСПОСТАВЉАЊУ ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ ЗА ЈП „СРБИЈАГАС“ – ХИПОДРОМ

Весна Дмитрић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, истакла је да је
ЈП „Србија-гас“ поднело Градској управи за урбанизам, као надлежном органу управе
иницијативу за установљавање права службености преко кп. бр. 2138/1 КО Прељина дана
20.03.2018. године. Имајући у виду да, сходно одредбама Закона о планирању и изградњи,
правно стварне службености представља доказ да су решени имовинско правни односи то је
поднета иницијатива за установљавање права службености. Комисија за грађевинско земљиште
је разматрала поднету иницијативу и приложене доказе и на основу налаза вештака донела
закључак да су испуњени услови за конституисање службености, као и да је исто неопходно,
оправдано и целисходно.ЈП „Србија-гас“ је у поступку регулације пројекта гасификације на
територији града Чачка гасне мреже ГГМ „Хиподром“ са припадајућим мерно регулационим
станицама. Пројектом гасификације предвиђена је изградња четири мерно регулационе станице
на кп. бр. 2138/1 КО Прељина, која је у јавној својини града Чачка. Како се службеност
установљава ради снадбевања природним гасом индустријске зоне у циљу остварења општег
интереса није одређена накнада за установљење права службености. Правни основ за доношење
решења садржан је такође у Закону о основама својинскоправних односа и Одлуци о
грађевинском земљишту.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
Р Е Ш Е Њ Е
1. УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне трајне службености пролаза подземне трасе
гасоводне мреже средњег притиска и изградње надземних енергетских објеката за природни гас
означене као Мерно регулациона станица МРС 2, МРС 3, МРС 4 и МРС 5 „Хиподром“ на
деловима кп. бр. 2138/6 КО Прељина, без накнаде.
2. Службеност се састоји од проласка подземног челичног гасовода преко послужног
добра К.П. 2138/6 К.О. Прељина и то почев на 1.1 метар од тромеђе К.П. 2138/1, 2122/2 и К.П.
2265/1 све К.О. Прељина и пружа се правцем југо-истока у дужини 87.15m до темена 12 (Т12), у
темену 12 траса скреће правцем истока под углом од 145° у дужини од 20.45m до темена 13, из
темена 13 траса скреће у правацу северо-истока под углом од 126° у дужини 69.60m, до
прикључног места за МРС 2 теме 14. Од прикључног места се одваја прикључак у правцу југоистока под углом од 90° до уласка у КП 2138/9 КО Прељина у дужини од 2,00m од уласка у КП
2138/9 КО Прељина до ограде МРС 2 у дужини од 2.74m и изградње МРС2 габарита 15.5х8.0
метара (површина 124 м2), дефинисане координатама детаљних тачака А (7453948.17;
4861994.92), B (7453960.88; 4861986.05, C (7453956.30; 4861979.49) и D (7453943.59;
4861988.36), затим се из места прикључења (теме 14) траса подземног челичног гасовода пружа
правцем северо-истока до почетка лука у дужини од 79.92m, из поменуте тачке траса лучно
скреће у дужини од 88.93m радијуса r = 56.53m до завршетка лука трасе подземног челичног
гасовода. Из споменуте тачке траса челичног гасовода пружа се правцем југо-истока до места
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прикључења МРС 3 (теме 16) у дужини од 64.20m, где се од прикључног места одваја
прикључак у правцу југо-запада под углом од 90° до уласка у КП 2138/1 у дужини од 2,00m од
уласка у КП 2138/1 KO Прељина, до ограде МРС 3 у дужини од 2.82m, и изградње МРС 3
габарита 15.5х8.0 метара (површина 124 м2), је дефинисана координатама детаљних тачака А
(7454113.09; 4862014.21), B (7454102.60; 4862002.81), C (7454096.71; 4862008.22) и D
(7454107.21; 4862019.63), затим из места прикључења МРС3 (теме 16) траса подземног
челичног гасовода креће правцем југо-истока до места прикључења за МРС4 (теме 18) у дужини
од 194.58 метара, од прикључног места се одваја прикључак у правцу југо-запада под углом од
90 степени до ограде МРС4 у дужини од 4.83 метра, габарита 15.5х8.0 метара (површина 124
м2), а МРС4 је дефинисана координатама детаљних тачака А (7454266.37; 4861894.01), B
(7454257.34; 4861881.41), C (7454250.84; 4861886.07) и D (7454259.87; 4861898.67) и из места
прикључења МРС4 траса иде правцем југо-истока до места прикључења МРС5 (теме 19) у
дужини од 126.51 метар, од прикључног места се одваја прикључак у правцу југо-запада под
углом од 90 степени до ограде МРС5 у дужини од 5.04 метра, која је габарита 15.5х8.0 метара
(површина 124 м2) и дефинисана координатама детаљних тачака А (7454369.77; 4861821.12), B
(7454360.74; 4861808.52), C (7454354.24; 4861813.18) и D (7454363.27; 4831825.78).
3. Обавезује се стицалац права службености да у року од 30 дана од дана достављања
овог решења са градом Чачком закључи уговор о установљавању права стварне службености с
тим што нема обавезу плаћања накнаде за установљавање права службености обзиром да се
службеност установљава у циљу снадбевања природним гасом индустријске зоне.

ДВАНАЕСТА 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

Даљем току седнице присуствују Милун Тодоровић (наставио да председава седницом)
и Милица Дачић.
***
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 4 подносиоца 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
1. 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:
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-

Фудбалски клуб „Орловац“ Мрчајевци
Фудбалски клуб „БИП“ Чачак
Спортски клуб „Цадист“ Чачак
Ауто мото спортски клуб Чачак

2. Да се против подносиоца програма Боксерско спортско удружење „Фортуна“ Чачак,
за кога је Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области спорта
утврдила да није користио додељена средства у складу са чланом 38. Одлуке о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба иинтереса грађана у области спорта у Чачку,
предузму неопходне мере у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр.
23/2016) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016).

ТРИНАЕСТА 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.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 10 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.

организација у области
спорта

Фудбалски клуб „Орловац“
Мрчајевци

Фудбалски клуб „БИП“
Чачак

грана/област
спорта

фудбал

фудбал

износ
(у динарима)

509.200,00

457.800,00

област потреба и
интереса грађана
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
307.800,00 динара
2)
организација
спортских
такмичења
од
посебног значаја за
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3.

4.

Спортско удружење глувих и
наглувих Чачак

Спортски клуб „Цадист“
Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

192.000,00

спорт особа са
инвалидитетом

102.000,00

спортски
риболов

100.000,00

5.

Удружење спортских
риболоваца „Морава 1925“
Чачак

6.

Планинарско друштво
„Каблар“ Чачак

планинарство

120.000,00

7.

Планинарски клуб „ФРА“
Чачак

планинарство

140.000,00

8.

Ауто мото спортски клуб
''Чачак'' Чачак

мото спорт

300.000,00

9.

Кик бокс клуб „Борац“ Чачак

кик бокс

40.000,00

град
Чачак
150.000,00 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
организација
спортских
такмичења
од
посебног значаја за
град Чачак
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
100.000,00 динара
2)
организација
спортских
такмичења
од
посебног значаја за
град
Чачак
200.000,00 динара
учешће спортских
организација
са
територије
града

15

10.

Бадминтон клуб „Чачак“
Чачак

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

бадминтон

140.000,00

Чачка у домаћим и
европским
клупским
такмичењима
1)
учешће
спортских
организација
са
територије
града
Чачка у домаћим и
европским
клупским
такмичењима
110.000,00 динара
2)
организација
спортских
такмичења
од
посебног значаја за
град
Чачак
30.000,00 динара

А) КОНСТАТОВАЊЕ ПРЕСТАНКА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА, ЗБОГ
ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је Небојша Бежанић. Након
упознавања са оставком коју је поднео Драгомир Шипетић, Градско веће је констатовало
престанак дужности члана Комисије за спровођење изборног поступка за постављење
начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, због поднете оставке и донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да је Драгомиру Шипетићу, члану Градског већа града Чачка задуженом
за област социјалне заштите, престала дужност члана Конкурсне комисије за спровођење
изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града
Чачка, због поднете оставке.
2. Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.

Б)

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА

Небојша Бежанић даље је истакао да је Градско веће града Чачка, на седници одржаној
у новембру 2017. године, донело Решење о образовању Конкурсне комисије за спровођење
изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене делатности града
Чачка. Обавештење о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Градске
управе за друштвене делатности града Чачка, објављено је у дневним новинама „Ало“, дана 4.
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децембра 2017. године, а текст конкурса на интернет презентацији града Чачка. Рок за
подношење пријава био је 15 дана и почео да тече наредног дана од дана објављивања
обавештења, односно од 5. децембра 2017. године, а последњи дан за подношење пријава био је
19. децембар 2017. године. Конкурсна комисија је 18. децембра 2017. године, већином гласова
чланова Конкурсне комисија донела одлуку о избору Драгомира Шипетића за председника
Конкурсне комисије, а истог дана прописала и Критеријуме за избор кандидата за попуњавање
положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка. Након истека рока за
подношење пријава по овом јавном конкурсу Конкурсна комисија је 22. децембра 2017. године,
прегледала приспеле пријаве о чему је сачињен Записник о раду Конкурсне комисије за
спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка. У записнику је констатовано да су пријаве поднела три кандидата, да
су две пријаве благовремене, а једна пријава предата по истеку рока за подношење пријава.
Обзиром да се један кандидат, у складу са одредбама Закона о општем управном поступку
изјаснио да орган може вршити увид, прибавити извод из матичне књиге рођених, уверење о
држављанству и уверење МУП-а да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну
затвора од најмање шест месеци, Конкурсна комисија је донела закључак да се за тог кандидата
прибаве наведена документа и по добијању наведених извода и уверења сачини списак
кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. 5. јануара 2018. године, након
прибављања документације, састављен је Списак кандидата међу којима се спроводи изборни
поступак. Конкурсна комисија је након састављања списка кандидата требало да закаже термин
за проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, али како је Председник
Конкурсне комисије Драгомир Шипетић изразио сумњу да је као председник Комисије и члан
Градског већа у сукобу интереса приликом предлагања кандидата за избор и гласања приликом
избора на седници Градског већа, то термин за проверу стручне оспособљености није заказиван.
Драгомир Шипетић је 30. марта 2018. године, Градском већу града Чачка поднео оставку на
место члана и председника Конкурсне комисије. Како је Конкурсна комисија обавила одређене
радње и започела са радом а члан 95. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе предвиђа да Веће образује конкурсну комисију пре оглашавања
јавног конкурса за попуњавање положаја, то је потребно поништити Јавни конкурс за
попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, који је
огласило Градско веће града Чачка на седници одржаној 30. новембра 2017. године, број 06212/2017-III, образовати нову Конкурсну комисију и огласити нови Јавни конкурс.
Након уводног излагања, Градско веће је једногласнодонело следећи:
ЗАКЉУЧАК
1. ПОНИШТАВА СЕ Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе
за друштвене делатности града Чачка, који је огласило Градско веће града Чачка на седници
одржаној 30. новембра 2017. године, број 06-212/2017-III.
2. Задужује се Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка - Служба за
управљање људским ресурсима, да о овом закључку обавести учеснике Јавног конкурса.
В)

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА
Након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско веће је једногласно донело:
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РЕШЕЊЕ
о образовању Конкурсне комисије за спровођење изборног поступка за постављење
начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка
I Образује се Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење
начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка у (даљем тексту: Конкурсна
комисија), у саставу:
1. Владан Милић, доктор ветеринарске медицине, помоћник Градоначелника за област
друштвених делатности
2. Соња Николић, дипл. правник, службеник Градске управе за друштвене делатности
града Чачка
3. Биљана Рајић, службеник Градске управе за опште и заједничке послове, који обавља
послове управљања људским ресурсима
Чланови Комисије већином гласова бирају председника Конкурсне комисије.
II Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника
Конкурсне комисије има исту снагу као и члана Конкурсне комисије.
Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне
комисије.
Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током
спровођења поступка.
III Задатак Конкурсне комисије је да у складу са Законом о запосленима у аутономним
покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о спровођењу интерног и јавног
конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе спроведе изборни поступак за постављење начелника Градске управе за друштвене
делатности града Чачка.
IV Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије
обављаће Градска управа за опште и заједничке послове – Служба за управљање људским
ресурсима.
V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Г)

ОГЛАШАВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА
ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића,
Градско веће је једногласно огласило:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА
I Орган у коме се положај попуњава
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА, ул. Жупана
Страцимира бр.2.
II Положај који се попуњава: Начелник Градске управе за друштвене делатности града Чачка
- положај у I групи
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III Подаци о радном месту из Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места у Кабинету градоначелника, градским управама, стручним службама и Градском
правобранилаштву:
Опис послова: Начелник управе руководи радом Управе, организује, обједињава и усмерава рад
у оквиру Управе, обавља најсложеније послове из надлежности Управе, одговара за
благовремено, законито и правилно обављање послова из делокруга рада, распоређује послове
на непосредне извршиоце по службама, учествује у изради нацрта Одлуке о буџету, изради
нацрта одлука о допунском буџету, припрема финансијске планове за област друштвених
делатности које се финансирају из средстава локалне самоуправе и извештаје о остварењу истих
и обавља друге послове по налогу Градоначелника.
Услови: Стечено високо образовање из научне области економије - дипломирани економиста
односно из правне науке - дипломирани правник на основним академским студијама у обиму од
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама,
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на
факултету, положен државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и
познавање рада на рачунару.
IV Стручна оспособољеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и
начин њихове провере: познавање Закона о локалној самоуправи, Закона о запосленима у
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о буџетском систему,
Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о општем управном поступку, вештине
комуникације, организационе способности, вештина руковођења, вештина рада на рачунару.
Проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата утврђиваће у усменом разговору
Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске
управе за друштвене делатности (у даљем тексту: Конкурсна комисија) или стручна лица која ће
се ангажовати за потребе Комисије.
V Место рада: Чачак, ул. Жупана Страцимира бр.2
VI Општи услови за положај:
1. да је пунолетан држављанин Републике Србије;
2. да учесник конкурса није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
3. да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.
VII Трајање рада на положају: Пет година.
VIII Објављивање јавног конкурса: Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за друштвене делатности града Чачка објављује се на интернет презентацији
града Чачкa.
Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернет презентације града Чачка на којој је јавни
конкурс објављен, објављује се у дневним новинама „НДН Српски телеграф“.
IX Рок за подношење пријава: рок за подношење пријаве је 15 дана. Рок почиње да тече
наредног дана од дана оглашавања обавештења у дневним новинама „НДН Српски телеграф“.
X Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу
становања, број телефона, по могућности е-mail адресу, податке о образовању, податке о врсти
и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до
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подношења пријаве на конкурс и одговорностима на тим пословима, податке о стручном
усавршавању, податке о посебним областима знања и назначен положај на који се конкурише.
Пријава мора бити својеручно потписана.
XI Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- диплома о стручној спреми;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са
положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стручном испиту
достављају уверење о положеном правосудном испиту);
- исправе којом се доказује радно искуство у струци од најмање пет година (потврде, решење и
друга акта из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је
стечено радно искуство);
- уверење МУП-a-Полицијске управе, да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци (издатo након објављивања конкурса);
- доказ о познавању рада на рачунару (сертификат или други доказ о познавању рада на
рачунару или практична провера).
- за учеснике конкурса који су били у радном односу у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је
доставити и доказ да им раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног
односа.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника.
Одредбом члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број
18/2016) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави
да ће те податке прибавити сама.
Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству,
извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у
државним органима, уверење надлежне полицијске управе да лице није осуђивано на
безусловну казну затвора од најмање шест месеци.
Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се
опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Образац изјаве доступан је на интернет
презентацији града Чачка и објављен је уз Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника
Градске управе за друштвене делатности града Чачка.
XII Адреса на коју се подносе пријаве:
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса кандидати могу доставити лично преко
писарнице Градске управе града Чачка или препорученом пошиљком на адресу Градско веће
града Чачка, ул. Жупана Страцимира бр.2, са назнаком „За Конкурсну комисију – Пријава за
јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене делатности
града Чачка.“
XIII Лице задужено за давање обавештења о Јавном конкурсу: Небојша Бежанић, начелник
Градске управе за опште и заједничке послове, телефон 032/30-90-02.
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XIV Изборни поступак:
Конкурсна комисија ће, о месту, дану и времену када ће се обавити провера знања и вештина,
обавестити учеснике конкурса, чије су пријаве благовремене и потпуне, уз које су приложени
сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на положају начелника Градске управе за
друштвене делатности града Чачка, писано, као и путем е-mail адресе или телефонским позивом
на бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.
Неблаговремене, непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног
бележника, Конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба
Жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка. Жалба кандидата не
задржава извршење закључка.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 5)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
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, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 5, за
трошкове превоза делегације града Чачка, представника спортских организација и медијских
кућа ради учешћа на манифестацијама које су од културног и спортског значаја за град Чачак
( ROBE VALMEZ CUP 2018. у Валашске Мезиричи, 11. фестивал српске културе у Истри и
др).
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5, економска класификација
423- Услуге по уговору – трошкови угоститељских услуга, набавке поклона и
репрезентације, трошкови ревизије, трошкови котизације, медијске услуге, превођење,
остале стручне и опште услуге и остало), Функционална класификација 110, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градоначелник града, Програм 16. Политички систем локалне самоуправе, ПА
2101-0002 Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело следеће:
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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 187.200,00 динара (156.000,00 динара нето и 31.200,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ за 26 ученица Балетске школе „Лујо Давичо“,
издвојено одељење у Чачку, на име учешћа на Међународном фестивалу Rome Fest info
Dance, који ће се одржати у Риму – Италија, у периоду од 19. до 22. априла 2018.
године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
класификација 472- Накнаде за социјалну
класификација 110, извор финансирања 01
Директни корисник буџетских средстава –
Политички систем локалне самоуправе, ПА
органа.

се на апропријацију 9/1, економска
заштиту из буџета,
Функционална
(Издаци из средстава буџета Града),
Градоначелник града,
Програм 16.
2101-0002 Функционисање извршних

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 –
Спасовић Владимир)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
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 48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току лечења члана породице
Владимира Спасовића из Чачка.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
класификација 472- Накнаде за социјалну
класификација 110, извор финансирања 01
Директни корисник буџетских средстава –
Политички систем локалне самоуправе, ПА
органа.

се на апропријацију 9/1, економска
заштиту из буџета,
Функционална
(Издаци из средстава буџета Града),
Градоначелник града,
Програм 16.
2101-0002 Функционисање извршних
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1 –
Тодосијевић Миладин)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
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 48.000,00 динара (40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ у току лечења Миладину Тодосијевићу из Чачка,
Трнава.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују
класификација 472- Накнаде за социјалну
класификација 110, извор финансирања 01
Директни корисник буџетских средстава –
Политички систем локалне самоуправе, ПА
органа.

се на апропријацију 9/1, економска
заштиту из буџета,
Функционална
(Издаци из средстава буџета Града),
Градоначелник града,
Програм 16.
2101-0002 Функционисање извршних

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 239 – ОШ „Др
Драгиша Мишовић“)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
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
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средства у износу од 80.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 239, за потребе ОШ „Др Драгиша Мишовић“ Чачак, на име исплате
солидарне помоћи запосленој за случај боловања дужег од 90 дана.
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 ОШ „Др Драгиша
Мишовић“ 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“.

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 239 – ОШ „Филип
Филиповић“)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
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 306.500,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 239, за потребе ОШ „Филип Филиповић“ Чачак на име исплате
нематеријалне штете и судских трошкова по правоснажној пресуди Апелационог суда у
Крагујевцу, број Гж 3707/17 од 19.01.2018. године.
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 ОШ „Филип
Филиповић“ 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“.
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ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријације 256 и 263)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
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 3.705.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацијама 256 и 263, за потребе Центра за социјални рад града Чачка, за
измирење обавеза по правоснажној пресуди и реализацију субвенција комуналних
услуга материјално угроженим породицама са троје и више деце.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се:
- на апропријацију 256, економска класификација 4631- Трансфери осталим нивоима
власти –Текући трансфери Центру за социјални рад – средства за редовно
функционисање Центра за социјални рад, Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Центар за социјални рад у Чачку, Програм 11. Социјална и дечија заштита,
ПА 0901-0001, Једнократне помоћи и други облици помоћи – Центар за социјални рад,
износ од 2.205.000,00 динара,
- на апропријацију 263, економска класификација 4631- Трансфери осталим нивоима
власти – Текући трансфери Центру за социјани рад рад - Субвенције комуналних
услуга за породице са троје и више деце, Функционална класификација 090, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Центар за социјални рад у Чачку, Програм 11. Социјална и дечија заштита,
ПА 0901-0001, Једнократне помоћи и други облици помоћи – Центар за социјални рад,
износ од 1.500.000,00 динара.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 433)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
Наташе Манчић која је објаснила да су средства потребна како би се превазишла ситуација до
понављања јавне набавке која није била успeшна први пут, Градско веће је једногласно донело
следеће:
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PEIIIEILE
t.

lIs cpegcraea yrnpleurax O4ryxou o 6yuery rpa4a rlauxaza2018. ro4rany (,,C,r. :rucr rpa4a
t{aqKa" 6poj 2412017) pazgeo 2, fpaAcrco eehe, Syurcqraona-nHa xnacu$rarcaqr.rja 130,
anponprajauuja 32, eKoHoMcKa xnacu$raraquja 499 ,,Cpe4ctaa pe3epBe - Tercyha pe3epna",
r43Bop Sranancraparra 01 (klzlauu r43 cpeAcrara 6yuera fpa4a), flrzpercrHn KopHcH[IK
6yuercxux cpeAcraBa - fpa4cxo nehe rpa4a t{aurca, flporpanr 15, Onure ycJlyre JIoKuLlrHe
caMoynpaBe, nporpaMcKa aKrHBHocr 0602-0009- Teryha 6yuercra pe3epBa, o4o6panajy ce
cpeAcrBa y r,r3Hocy oa 540.000100 4unapa, Ha HMe o6es6efema AoAarHux cpeAcraBa Ha
anponpujaqujra 433, 3a norpe6e llpe4urxolcrce ycraHoBe ,,Pagocroo Hauarc, Ha HMe
$unancuparba oAJracKa npeArrrKoJrcKe u [rKoJrcKe Aeqe Ha JreroBarbe y Vnqram ( npeno: Aelre).

2.

Cpegcrna v3 raqKe 1. Peruema pacnopelyjy ce Ha anponprajaqrajy 433, eKoHoMcKa
xracu$urcaquja 423 - Ycnyre ro yroBopy - cpeAcrBa sa QuHaucuparbe oAJIacKa Aeue Ha
JreroBarbe y Ynqrarr (npero:), OyHrcquoua,rua rcracu$uxaqraja 911, u:eop SranaHcrzpama 01
(Hsaar1ta H3 cpeAcraBa 6yuera fpa4a), ,{npexrHra KopHcHHK 6yuercrcux cpeAcraBa - fpa4crca
ynpaBa 3a ApyrrrrBeHe AeJrarHocrrz, Hu4npemHu KopHcHLrK 6yuercrcux cpeAcraBa
flpe4uxolcKa ycraHoBa ,,Pa4ocro' y 9aurcy, Ilporpau 8. IlpeguxorcKo Bacrrurarbe H
o6pa:orarre, IIA 200 l-II1 llpojexar, (DyHqrcraonucarbe oAJracKa rxKoJrcKe H npeArxKoJrcKe
Aeqe Ha JreroBarl,e y Y;rqur+,.

J.

O rasnpurerry oBor peuerba crapahe ce fpa4crca ynpaBa sa $unancraje.

4.

Oro perueme o6jarnru y ,,Cryx6eHoM Jrr4cry rpa4a 9aurca".

{<*r<

o6anecrno je.uaHone fpa4crcor reha ga je oAryqeHo rro
je 58. ce4nraqy fpa4crcor neha sax,ryvuo y I I qacosa u 45 rvrrruyra.
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