
ЗАПИСНИК 

СА ПЕДЕСЕТДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 23. 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 59. 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, др Милан Лукић и прим. др Славица Драгутиновић (накнадно 

стигла). 

 

  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  

- Милан Бојовић, помоћник градоначелника 

- Милорад Јевђовић, заменик председника 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 

- Владимир Гојгић, представник Градске управе за локални економски развој 

- Радојица Гавриловић, представник Градске управе за локални економски развој  

- Ђоко Шеловић, в.д. директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак  

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- др Петар Домановић, в.д. директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак 

- Милица Петронијевић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак 

- Биљана Рајичић, представник Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“        

- Мирко Пешић, в.д. директор Д.О.О. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак 

- Војин Јаковљевић, в.д. директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

- Милан Драшкић, в.д. директор Градске стамбене агенције 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. 

 

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

им је  достављен  записник  са 58. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 58. седнице 

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

једногласно донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  58.  седнице Градског већа града Чачка број 06-71/2018-III   

од 3. априла 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 више није било 

предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ НАЦРТА ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА (на катастарској парцели бр. 2138/1 КО Прељина), НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ БЕЗ НАКНАДЕ, КОМПАНИЈАМА 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 

 

2. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК БРОЈ 

1020/18 ОД 20. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

 

4. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 303/2 

ОД 29. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

 

6. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 1203/3 ОД 26. 

ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ 

 

8. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

2017. ГОДИНУ 
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9. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ДАВАЊЕ 

ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА 

 

10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 5/2018  

ОД 2. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

 

12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УМЕТНИЧКЕ ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА 

ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ 

ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК 

ЧАЧАК“  ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

17.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

18. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ 

АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

19. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА СОЦИЈАЛНОГ 

УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА 2018 – 2025. ГОДИНЕ 

 

20. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

2018. ГОДИНИ 

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 5) 

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 88/1 и 90/1) 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 193/1) 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 199) 

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 238) 
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26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 239)  

 

27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 242)  

 

28. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 375) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ НАЦРТА ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ 

ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА (на катастарској парцели бр. 

2138/1 КО Прељина), НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ БЕЗ НАКНАДЕ, 

КОМПАНИЈАМА 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 

 

 

 Милун Тодоровић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа да је након исказане намере Компаније VORWERK AUTOTEC из Вупертала, 

Република Немачка,  од 9. марта 2018. године, Градско веће града Чачка, на седници одржаној 

3. априла 2018. године донело закључак којим се покреће иницијатива за израду Елабората о 

оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини на територији града Чачка у 

оквиру пословно-производне зоне Прељина, у површини од 14, 1982 ха. Иницијатива је 

покренута у складу са Уредбом Владе Републике Србије а наведено грађевинско земљиште 

отуђује се Компанији VORWERK AUTOTEC тј. привредним друштвима у Републици Србији, 

чији је оснивач наведена компанија обзиром да је у писму о намерама које је ова компанија 

упутила градоначелнику града Чачка, наведено да ће бити изграђена једна фабрика за три 

субјекта и то 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 писму о намерама је наведено и то да се у првој фази планира 

изградња 40.000 м2 под кровом, а у завршној фази 65.000 м2 под кровом, да је планирано  1000 

нових радних места са просечном месечном бруто зарадом од 500.00 еура, да је предвиђена 

инвестиција вредна 43 милиона еура а план компаније VORWERK AUTOTEC је да се број 

запослених и висина инвестиције достигну у току 8 година и да се на локацији производно 

пословне зоне у Прељини започне производња чаура и заптивача за познате клијенте: AUDI, 

BMW, VW, Daimler, Mini, ZF, Porsche и многи други. Посебно је истакао да су  потписивањем 

Меморандума о разумевању, у фебруара 2018. године, између представника VORWERK 

AUTOTEC, ELDISY и VORWERK DRIVETEC са једне стране и Републике Србије коју је 

заступала Влада Републике Србије, са друге стране, ближе дефинисани параметри 

инвестиционог пројекта и да је у меморандуму истакнуто да су поменути инвеститори водећи 

произвођачи и извозници у области аутомобилске индустрије, те да су у сврху повећања 

пословних активности заинтересовани за успостављање новог заједничког производног погона 

у Србији. Иначе, инвеститори се удружују ради остваривања бољих ефеката будући да 

делимично употребљавају исте сировине, узајамно се снабдевају полу производима и готовим 

производима и достављају робу истим купцима. Период импелементације наведеног пројекта је 

2018 - 2024. година. Истакао је да је у тачки 6. Елабората дата еконономско финансијска 
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анализа из које се могу видети сви показатељи и посебно нагласио да  укупно пројектовани 

јавни приходи града Чачка и Републике Србије, од инвестиције ових компанија, за период 2019 

- 2023. година износе око 6 милиона ЕУР, а процењена тржишна вредност земљишта које се 

планира за отуђење износи око 3 милиона ЕУР, из чега произилази да су очекивани јавни 

приходи у периоду од 5 година, већи од процењене тржишне вредности земљишта које се 

отуђује без накнаде, што је у складу са чланом 10. 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. На крају је нагласио да је према расположивим подацима, укупан број 

запослених у граду Чачку у 2017. години био 33 хиљаде а запошљавањем планираних 1000 

радника до 2024. године запосленост ће се повећати за 3,03% у односу на укупан број 

запослених, што значи да ће предметна инвестиција повећати број запослених за више од 1% у 

привреди Чачка чиме су испуњени услови из члана 9. Уредбе.  Закључио је да се ради о 

пројекту којим се битно унапређује локални економски развој и да је отуђење грађевинског 

земљишта овим компанијама оправдано. 

 Владимир Гојгић,  истакао је да је,  што се тиче правног основа за израду овог нацрта 

елабората, кључна  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 која 

предвиђа неопходне услове који морају бити испуњени да би се грађевинско земљиште могло 

отуђити потенцијалиним инвеститорима као и потребну документацију за то. Основни услови 

за оправданост Елабората су повећање броја запослених за више од 1% што је конкретан случај 

затим то да је потенцијални стицалац земљишта дужан да у периоду имплементације 

инвестиционог пројекта, на свака два ара отуђеног земљишта, запосли најмање једно лице на 

неодређено време који услов је такође испуњен и на крају услов је и тај да приходи које ће 

остарити Република и Град буду већи од вредности отуђеног земљишта а то је конкретно преко 

3 милиона ЕУР. Што се тиче обавезне документације коју мора да садржи Елаборат она је 

наведена на странама од 45 до 74 Елабората. Посебно је нагласнио да су на страни 56 наведени 

удели ових немачких компанија, а што се тиче износа умањења он ће бити наведен у коначном 

предлогу Елабората из разлога што је везан за нацрт уговора који ће бити достављен уз предлог 

Елабората а стицаоци права својине на земљишту ће према наведеним уделима имати обавезу 

да граду Чачку доставе банкарску гаранцију са потписаним бланко соло меницама, као средство 

обезбеђења а што ће бити обухваћено Нацртом уговора. Као важно, напоменуо је да град Чачак 

има усвојен Програм локалног економског развоја за период 2017 – 2019. година и да у 

конкретном случају град Чачак не даје новчана средства већ земљиште које такође спада у 

врсту државне помоћи. Даље је истакао да након спроведеног јавног увида у трајању од 8 дана 

сачиниће се и извештај о спроведеном јавном увиду а након тога се Предлог елабората са 

Нацртом уговора о отуђењу  утврђује и усваја на седници Градског већа и Скупштине. Након 

тога Елаборат и Нацрт уговора разматра седмочлана комисија а коначну сагласност на предлог 

Комисије даје Влада Републике Србије и тек тада ће моћи да се потпише Уговор о отуђењу 

грађевинског земљишта са поменутим компанијама.  

 Радојица Гавриловић у свом излагању је указао на статистичке показатеље дате у 

Нацрту елабората и значај целокупног пројекта који ће се одразити на све сегменте а у прилог 

озбиљности потенцијалних  инвестора говори   висок оснивачки улог који се мери износом од 

око 120 милиона динара.  

 Катарина Новковић је истакла да ће сви елементи из Елабората бити садржани у 

уговору чији Нацрт ће бити припремљен након јавног увида и исти ће бити  достављен уз 

предлог Елабората Градском већу и Скупштини. Ту ће бити прецизирани јасни удели у својини 

ових компанија као и обавезе потписника уговора. Посебно је нагласила да ће интереси града 

бити добро заштићени овим уговором. 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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 Драгомир Шипетић сматра да је процедура када се нови инвеститор уводи у својину 

над имовином града Чачка, доста компикована,  али то су законске процедуре које морају да се 

испоштују. истакао је  да је за две године мандата ове власти постигнут значајан успех а то је 

оспособљавање индустријске зоне за пријем нових инвеститора и да у конкретном случају 

долази веома озбиљан инвеститор који се бави производњом и где ће се запослити управо кадар 

који се школује у Чачку обзиром да имамо Машинско саобраћајну школу и факултете тако да 

све то скупа иде у једном позитивном правцу. Упутио је похвале градоначелнику и свима који 

су учестовали у овом пројекту обзиром на значај истог.  

 Михаило Јовић је истакао да је на једној од претходних седница указано због чега је 

овај пројекат значајан за град Чачак али да је имало и одређених коментара у смислу да ће се 

ово лоше одразити на домаћу привреду односно да ће долазак страних компанија утицати на 

пословање домаћих привредника. Сматра да су те приче  углавном нетачне , мада ће у 

појединим мометнима наши привредници имати одређених проблема јер долази једна озбиљна 

страна компанија што представља велики изазов. Навео је пример града Крагујевца где се 

доласком компаније Fiat,  2012. године, Крагујевац  нашао у истој ситуације као сада град Чачак 

када су домаћи привредници имали одређену дозу бојазни у смислу да ли ће одговорити 

конкуренцији једног таквог гиганта као што је Fiat. Међутим чињенично стање сада после 6 

година говори другачије. Домаћа привреда мора да одговори стандардима тих страних 

компанија што је нормалан пут развоја, јер када је оштрија конкуренија озбиљније ће бити и 

пословање. Нада се да ће и град Чачак за неких 5,6 година осетити напредак. Што се тиче броја 

запослених сматра да је у граду који има око 32000 запослених и око 8000 незапослених, ово 

довођење страних инвеститора  један од неопходних корака јер ће исти у кратком року 

отворити велики број радних места а смањивањем броја незапослених доћи ће до раста 

просечне зараде. 

 Немања Трнавац се осврнуо на чињеницу да је од почетка мандата ове власти за веома 

кратко време формирана Индустријска зона и створени услови да се нешто понуди 

инвеститорима. У томе су учествовале све службе и органи уз велику помоћ Републике. Као 

битно нагласио је да ће у свему овоме бити укључена и домаћа привреда пре свега у поступку 

изградње тог објекта. Нагласио је да град Чачак има велики академски потенцијал који ће моћи 

да се искористи у конректном случају а тако ће бити и убудуће обзиром да ће бити школовани 

адекватни кадрови, а постојаће и шансе да ти кадрови напредују јер како се види из 

достављеног Нацрта елабората планирано је стручно усавршавање кадрова у Пољској и 

Немачкој. Ово је посебно значајно за  младе који ће моћи да остану у свом граду јер ће након 

завршеног средњег и високог образовања моћи да се запосле. Нада се да ће ово бити једна 

фабрика која ће бити препознатљива за град Чачак. Посебно је истако родну равноправност која 

ће бити заступљена јер неће бити поделе послова на мушке и женске. Захвалио се свима који су 

учестовали у овом пројекту.  

 Анђелка Новаковић је истакла да је долазак овог немачког инвеститора  веома значајан 

пројекат за град Чачак што ће утицати не само на побољшање привреде града Чачка већ и на 

побољшање привреде читаве Републике Србије. Долазак овог инвестора у наш град омогућиће 

да се Чачак поново појави на мапи индустријских центара Србије што је од изузетног значаја. 

Истакла је да је ово пројекат који ће се реализовати до краја 2024. године чиме је Чачак показао 

да је озбиљан и поуздан партнер јер је за веома кратко време опремљена Индустријска зона у 

Прељини, захваљујући градоначелнику, градским службама и јавним предузећима, а уз 

подршку Републике Србије. Нагласила је да се ради о инвеститору високог ранга који има 

традицију дугу скоро 200 година тако да ће исти представљати добру базу и добру основу за 

привлачење и других инвеститора. Што се тиче оправданости Елабората истакнуте су три 

смернице које су најбитније а оно што највише интересује наше суграђане то је запошљавање, 

односно рад у овом компанији где ће бити испоштована родна равноправност, неће бити 

дискриминације ни у старосној структури а квалификациону структуру ће углавном чинити 

средња стручна спрема уз могућност преквалификације. Што је веома битно, за оне који ће 

радити у овој компанији, зараде ће  бити исплаћиване преко рачуна,  јасно ће бити дефинисан и 

плаћен прековремени рад, топли оброк и превоз а битна ставка је и запошљавање на неодређено 
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време. Доласком овог инвеститора у град долази нова технологија што изискује обуку кадрова и 

стално усавршавање што је јако битно, тако да ће бити организоване обуке у Пољској и 

Немачкој а услови рада у овој компанији ће бити на једном вишем европском нивоу.  

 Велимир Дробњак, сматра да сви треба да се осећају поносни због једног оваквог 

пројекта којим, након 30 година, у град Чачак као град металопрераде долази једна оваква 

компанија,  јер је Чачак био познат по домаћим гигантима као што су „ФРА“, „Цер“, „Слобода“. 

Истакао је да ће користи од целокупног пројекта бити вишеструке те да је позитивно имати 

конкуренцију а као посебан квалитет свега овога  нагласио је систем рада ових компанија, јер су 

немачке фирме управо примерене раду на нашем простору. Све ово ће се позитивно одразити и 

на јавна предузећа јер ће више бити ангажована тако да треба радити на инвестирању у опрему 

ових јавних предузећа како би могли да одговоре том подухвату. Улога Владе Републике Србије 

као и градоначелника града Чачка и осталих субјеката је веома значајна у овом пројекту и 

говори о једној амбициозности за довођење нових инвеститора у наш град.  

 Вељко Неговановић је подсетио да је посао око реализације пројекта оспособљавања 

Индустријске зоне трајао око годину дана и да законска процедура није компликована већ је 

таква да омогућује да се на безбедан начин реализују овакви пројекти. Први пут се Чачак 

сусреће са једним овако великим и озбиљним пројектом што је изазвало да све службе и 

учесници на крајње озбиљан начин приступе овом задатку. Као веома значајно истакао је то да 

ће овај инвеститор заузети више од половине расположивог простора у Индустријској зони што 

је добро ако се погледа искуство из претходних година у многим градовима Србије који су 

обезбедили индустријске зоне пре десетак и више година али до овог тренутка нису ни 10% тог 

капацитета искористили односно довели инвеститора. Истовремено на овом простору 

Индустријске зоне остало је и доста простора за неке будуће инвеститоре. Све ово је релативно 

ново тако да није чудо што се код неких суграђана јављају одређене дилеме и нада се да ће се у 

току јавне расправе чути мишљења суграђана и да ће то помоћи када се буде утврђивао коначан 

текст предлога Елабората.  

 Милан Лукић нагласио је да од покретања иницијативе до израде Нацрта елабората 

није дуго протекло и захвалио се свима који су учестовали у реализацији ове озбиљне студије. 

Сматра да нимало није било лако Влади Републике Србије да једног оваквог инвеститора који 

има традицију дугу скоро 200 година, доведе у Републику Србију а онда захваљујући 

градоначелнику града да једног таквог инвеститора доведе у град Чачак. Истакао је да је ово 

један озбиљан и значајан подухват по коме ће се памтити ова власт. Дилема и коментара ће 

свакако бити јер  не треба сви ни да размишљају на исти начин. Ова студија говори у прилог 

чињеници да не постоји ни једна дилема да ли је требало урадити овај потез и упустити се у овај 

нимало лак задатак за градско руководство, пре све имајући у виду да ће у наредном периоду 

бити запослено око 1000 наших суграђана. Ово је једна озбиљна компанија која ће се укључити 

у систем дуелног образовања поред свих домаћих компанија. 

 Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да не постоји никаква дилема и да треба 

подржати како Нацрт елабората тако и све остало што ће бити потребно да ова Компанија почне 

да ради у граду Чачку. Истакла је да је протеклих десетак година било покушаја да се у наш 

град доведе инвеститор али се у томе није успело тако да треба бити захвалан свима који су 

учествовали у овом подухвату и сачинили један овакав Елаборат са свим подацима на основу 

којих се може сагледати значај овог пројекта и сви бенефити довођења једне овакве компаније у 

наш град. Друга ствар која негира дилему је само учешће градоначелника у целом овом послу 

као човека који је дуго година у привредним токовима и има представу и визију о раду једне 

овакве компаније. На крају,  у прилог свему овом истакла је да Град учествује са око 3 милиона 

ЕУР-а  а бенефит до 2023. године ће пројектовани јавни приход бити око 6 милиона ЕУР, што је 

нешто што изазива велику сигурност.  

 Душан Радојевић, истакао је да ће са великим задовољством гласати за овај предлог а 

два аспекта су та која оправдавају такву одлуку. Први је социјално економски аспект који се 

доказује кроз више параметара а други аспект је аспект жвиота односно разлог да млади остану 

да живе у свом граду јер су створени повољни услови и квалитетно окружење за живот младих 

суграђана.  
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 Милан Бојовић изразио је велико задовољство због свега овога и сматра да чланови 

Градског већа треба да буду поносни што су у прилици да одлучују у овоме а у прилог томе 

изнео податак да ова компанија послује у 8 земаља света, да има укупно 16 фабрика а ово ће 

бити 17-та, те сматра да ће индректни ефекти свега овога бити немерљиви.  

 Милица Дачић, истакла је да је ово пројекат од значаја за привредни развој града али и 

целе Републике Србије. Нагласила је чињеницу да су инвеститори водећи произвођачи у 

области аутомобилске индустрије, да се ради о прецизној аутомобилској индустрији и да 

оснивачки капитал све три фирме које су основане у Србији премашује износ од 120 милиона 

динара. Сматра да ће њихова извозна орјентација утицати на спољно трговинско пословање 

Републике Србије, да изградња производног простора са преко 65.000 м2 указује да  ова 

компанија планира дугорочно да се задржи у Републици Србији а истовремено показује да 

немачки инвеститор верује у макро економску стабилност наше земље. Истакла је да су са 

правног аспекта испуњени сви услови из Уредбе а период имплементације инвестиционог 

пројекта је од 2019 до 2024. године и да ће у том периоду бити запослено 1000 радника на 

неодређено време а ту пуну запосленост компанија има обавезу да задржи до краја. 

 Мирослав Вукосављевић сматра да је велико задовољство гласати за ово. 

 

 По упознавању са текстом Нацрта елабората и завршеном претресу, Градско веће је 

једногласно донело следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у 

јавној својини на територији града Чачка (на катастарској парцели бр. 2138/1 КО Прељина), 

непосредном погодбом без накнаде, компанијама 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, који је саставни део овог закључка. 

 

 2. ЗАДУЖУЈУ СЕ носиоци израде Елабората из тачке 1. закључка да спроведу 

поступак јавног увида Нацрта елабората у трајању од 8 (осам) дана.  

 

*** 

 

 Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. 

 

*** 

 Даљим током седнице председава Милица Дачић, заменик градоначелника.  

 

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда у обједињеном уводном излагању по овој и наредној 

тачки дневног реда Ђоко Шеловић упознао је чланове Градског већа са извештајем о 

пословању ЈКП  „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину, детаљно образлажући све елементе 

извештаја  и указујући на све аспекте који су утицали на рад овог предузећа. Истакао је да је у 

извештајном периоду ово предузеће остварило укупан приход у износу од 105.486.260,00 

динара и укупан расход у износу од 104.824.828,00 динара као и нето добитак у износу од 

661.362,00 динара. С тим у вези образложио је и наредну тачку дневног реда односно Одлуку 

Надзорног одбора овог предузећа о расподели добити којом је предвиђено да се део остваене 

добити у изнсоу од  330.681,00 динара уплати у буџет града Чачка на основу Одлуке о буџету 

града Чачка за 2018. годину а остатак добити у истом износу остане нераспоређен. 

 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
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 Душан Радојевић, истакао  је све већи број зелених површина у нашем граду пре свега 

у самом центру града и сматра да је извештај доста добро урађен а посебно похвалио набавку 

нових машина.  

 Прим. др Славица Драгутиновић је мишљења да је известилац на једноставан и 

приступачан начин обраложио извештај и створио слику како је ово предузеће пословало у 

2017. години. Сматра да је идејно решење за изградњу дечијег игралишта у градском парку 

изузетно добро.  

 По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о пословању ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2017. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК БРОЈ 1020/18 ОД 20. АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру друге тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорог  одбора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак број 1020/18 од 20. априла 2018. 

године, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ 

ЈКП„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

  

 Зоран Благојевић у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног 

реда упознао је чланове Градско већа са извештајем о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

за 2017. годину и образложио рад овог предузећа у извештајном периоду које је пословало у 

складу са усвојеним програмом пословања. Истакао је да је предузеће у 2017. години оставрило 

укупан приход у износу од 56.305.208,28 динара и укупан расход у износу од 50.498.933,63 

динара, као и нето добит у износу од 5.037.221,65 динара а позитиван резултат је последица 

повећаног броја корисника на уличним и затвореним паркиралиштима као и рационално 

управљање ресурсима предузећа. Одлуком Надзорног одбора која је достављено на сагласност 

предвиђено је да се добит у износу од 2.518.611,00 динара уплати у буџет града Чачка на основу 

Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину а остатак добити у истом износу остане 

нераспоређен.  

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

 Прим. др Славица Драгутиновић је поставила питање бенефита за породице са више 

деце у смислу одређивања неких паркинга са ознаком и да ли могу да се створе услови за то.  

 Зоран Благојевић указао је да је у нашем граду покренута акција 3+ и да је тренутно у 

изради нова Одлука о комуналном реду у као и измена Одлуке о јавним паркиралиштима те да 

се размишљало о томе као што постоје нека паркинг места у граду за инвалидна лица да такав 

модел буде и за породице са више деце  односно урадиће се таквих неколико места тамо где је 

велика фреквенција нпр. код Дома здравља, Болнице. Размишљало се и о евентуалном 

бесплатном паркирању за такве породице, али таквих породица има око 1800 у Граду па ако се 

укључе Горњи Милановац и околина то би изашло на око 5 хиљада а тренутно има само 72 

паркинг места тако да би бесплатним паркирањем за ове породице била попуњена тако рећи сва 

та места.  

 др Милан Лукић похвалио је Извешај о раду и истакао да је у последње време 

приметан значајна напредак у раду овог предузећа. Тачно је да нема довољно места за 

паркирање у нашем граду али је учињен значајан напредак у технолошким иновацијама. 
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 Душан Радојевић такође је похвалио Извештај о раду овог предузећа и поставио 

питање у вези безбедности  пешачких прелаза који су клизави када је кишни период и постоји 

ли могућност да се ти прелази ураде као у неким другим градовима да то не буду глатке 

површине већ да се приликом израде обезбеде некаквим непорозним материјалом. 

 Зоран Благојевић одговорио је да се обележавање хоризонталне сигнализације обавља 

путем јавног тендера по систему најповољније понуде а Предузеће може утицати само на то да 

се ти послови обаве у што краћем року. Постоје материје који се користе да би површина била 

непорозна мада то поскупљује саму услугу и поново нагласио да је ово јавно предузећу у 

целокупном послу само кооперант. 

 Михаило Јовић  поставио је питање ко распује услове тендера. 

 Зоран Благојевић је одговорио да тендер расписује Град од ове године а до прошле 

године је то радио ЈП „Градац“ Чачак. 

 Драгомир Шипетић је нагласио да квалитет материјала којим се обележавају прелази 

није добар и да су углавном глатки материјали који нису сигурни за прелазе поготову када је 

суснежица. Сматра да некада треба изабрати и скупљу понуду ако је таква понуда квалитетнија 

бар за обележавање неких делова као што је центар града и др.  

 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ 

ЧАЧАК БРОЈ 303/2 ОД 29. МАРТА 2018. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру четврте тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорог  одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 303/2 од 29. марта 2018. године и 

упутио Скупштини на разматрањ и доношење. 

 

Даљим током седнице председава Милун Тодоровић, председник Градског већа.  

 

*** 

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Данко Ћаловић је поднео обједињено уводно 

излагање по овој и наредној тачки дневног реда и упознао чланове Градског већа са извештајем 

о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину и Одлуком Надзорног одбора о расподели 

добити. Истакао је да је ово предузеће у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним 

програмом пословања мада је радило  у веома тешким околностима у односу на окружење и 

услове пословања обзиром да је ЈП „Србијагас“ изменило своју пословну политику у делу 

измирења обавеза за гас због чега је предузеће било усмерено на кредитно задужење. На 

целокупно пословање утицале су и друге околности пре свега изузетно хладна зима, пад 

платежне способности грађана и др. Истакао је да је у извештајом периоду предузеће оставрило 

укупан приход у износу од 583.761.582,00 и укупан расход у износу од 570.847.608,00 динара 

као и нето добит од 10.793.051,76 динара која ће бити распоређена тако да се 50% ове добити 

уплаћује у буџет града Чачка а остатак добити остаје нераспоређен.  

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

 Драгомир Шипетић поставио је питање комуналних субвенција за ратне војне 

инвалиде и њихове породице обзиром да одређени градови као што је Београд дају одређени 
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проценат умањења за овакве кориснике а друго питање и апел односи се на помоћ овог 

предузећа грађанина за уградњу мерача на сваком грејном телу и да у томе ако може преузеће 

бар технички помогне чиме би била постигнута обострана корист.  

 Велимир Дробњак генерало је изнео став о раду свих јавних предузећа а то је да је 

направљен добар помак у пословању и указао на степен искоришћености капацитета одређених 

котларница као и исказану добит која је мања у односу на прошлу годину. 

 Михаило Јовић у вези мерења утрошка топлоте, поставио је питање да ли је могуће 

вршити мерење потрошње на делитељима топлоте једном годишње и навео пример града у 

Словенији где се то мерење врши једном годишње и где су трошкови мерења неупоредиво 

јефтинији него у Чачку.  

 Вељко Неговановић протеклу грејну сезону је оценио као доста добру обзиром да је 

грејање било добро.. 

 Данко Ћаловић истакао је да је ово предузеће у ранијем периоду више него сва 

предузећа заједно давало помоћ РВИ и другим сличним категоријама лица међутим инструкција 

ревизора је била та да мора одлукама оснивача да се регулише ова област односно да се актима 

предузећа дефинише таква могућност. Таква идеја је унета у предлог текста нове одлуке о 

грејању а  када буде донета нова Одлука о грејању предузеће ће моћи интерним актима то 

питање да регулише. Што се тиче помоћи око уградње мерача, предузеће помаже на разне 

начине, до тог законског оквира, а технички руководиоци предузећа могу и у стручном смислу 

да помогну мада предузеће избегава да препоручује одређене фирме које се тиме баве јер 

тограђанин мора сам да изабере. Мерење једном годишње утрошка топлоте није немогуће и то 

је ствар обрачуна али сматра да треба бити пажљив са нашим суграђанима јер су корисници 

специфични обзиром да је то најтранспарентнија услуга те је питање како би реаговали 

корисници када би се грејање мерило једном годишње. Што се тиче остварене добити у 2016. и 

2017. години разлика је настала из разлога што је предузеће завршни рачун за 2016. годину 

предало у јуну 2017. године до када је посматрало догађаје након биланса у делу наплате 

застарелих потраживања који се односе на 2016. годину и то је највише утицало на повећање 

резултата односно остварену добит за 2016. годину. Завршни рачун за 2017. годину Предузеће 

је доставило АПР-у у фебруару 2018. годину и на тај начин створило услове за реално 

приказивање финансијског резултата за 2017. годину. Предузеће је такође извршило промену 

рачуноводствене политике и скратило рок за исправку потраживања са 365 на 240 дана што 

Закон дозвољава. Закон о порезу на добит признаје исправку потраживања старију од 60 дана.  

  

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2017. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање.  

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 

1203/3 ОД 26. ФЕБРУАРА 2018. ГОДИНЕ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру шесте тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорог  одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године и упутио 

Скупштини на разматрањ и доношење. 
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ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

  

Петар Домановић  у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину, детаљно 

образложивши све елементе извештаја уз посебну напомену да је ово предузеће своју делатност 

обављало у границама расположивих људских и материјалних ресурса крајње одговорно и 

квалитетно. Истакао је да предузеће обавља више комуналних делатности, на више локација, са 

значајним бројем запослених што у знатној мери отежава квалитетно руковођење, планирање, 

реализацију и контролу. Током извештајне године било је изложено различитим пословним 

ризицима али текуће пословање није било угрожено а обавезе према добављачима су 

измириване у границама расположивих средстава. Подигнута је ефикасност средстава и 

искоришћење капацитета уз уштеду енергије мада се основна средства због природе посла 

убрзано троше и изискују стално појачано одржавање и обнављање. Истакао је да је ово 

предузеће у извештајном периоду остварило укупан приход у износу од 329.326.186,15 динара и 

укупан расход у износу од 326.081.684,48 динара као и нераспоређену добит у износу од 

1.432.017,17 динара.  

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о пословању ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2017. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

ДАВАЊЕ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ЗАДУЖЕЊЕ 

УЗИМАЊЕМ КРЕДИТА 

 

  

У оквиру ове тачке дневног реда Петар Домановић упонао је чланове Градског већа са 

захтевом ЈКП „Комуналац“ Чачка за давање претходне сагласности за задужење узимањем 

кредита и истакао да је Надзорни одбор донео одлуку којим се одобрава задужење овог 

предузећа код Комерцијалне банке у износу до 422.810,81 еур-а односно 50.000.000,00 динара, 

са роком отплате до 31.07.2023. године и ефективном каматном стопом од 1,27 % годишње, а 

ради финансирања набавке комуналних возила. 

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

Вељко Неговановић је поставио питање да ли су сва три камиона која се набављају 

смећари. 

Милун Тодоровић је поставио питање да ли је Комерцијална банка била најповољнија 

и указао на потребу занављања возног парка у свим јавним предузећима. 

Прим. др Славица Драгутиновић је похвалила ангажовање предузећа везано за 

безбедност и заштиту на раду јер је веома битна набавка заштитне опреме. 

Петар Домановић је одговорио да су сва три камиона која се набављају смећари, да су е 

четири банке конкурсиле, да су све понуде биле веома озбиљне и да је најповољнија била 

Комерцијална банка, где је последњи ануитет доспева 31.07.2023. године а ефективна каматна 

стопа је 1,27%. 

По упознавању са захтевом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело 

следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

 ДАЈЕ СЕ претходна сагласност Јавном комуналном предузећу  за одржавање  чистоће и 

пијаца „Комуналац“ Чачак, за задужење узимањем кредита, у износу до 422.810,81 еур-а ( 

50.000.000,00 динара) за финансирање набавке комуналних возила.  



  13 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Драгица Вујанић у обједињеном 

уводном излагању упознала је чланове Градског већа са Извештајем о пословању ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину и истакла да је ово предузеће у извештајном перидоу 

обављало делатност у складу са усвојеним програмом пословања и да је производња и 

дистрибуција воде остварена у довољној количини, да је одржавање водоводне мреже вршено 

према указаним потребама, да је основни извор прихода од основне делатности производње и 

продаје воде али да је наплата потраживања отежана. Истакла је да је предузеће остварило 

укупан приход у износу од 53.762.330,00 динара и укупан расход у износу од 53.061.713,00 

динара као и нето добит од 700.617,00 динара. Према  финансијском извештају исказана добит 

за 2017. годину износи 487.807,47 динара која добит ће се према одлуци Надзорног одбора 

распоредити тако што ће 50% бити уплаћено у буџет оснивача а осталих 50% представља 

нераспоређену добит.  

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о 

пословању ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2017. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање.  

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ БРОЈ 5/2018  ОД 2. АПРИЛА 

2018. ГОДИНЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру десете тачке 

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на 

Одлуку  Надзорог  одбора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци број 5/2018 од 2. априла 2018. године и 

упутио Скупштини на разматрањ и доношење. 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 Драган Вукајловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са извештајем о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2017. годину, детаљно 

образлажући рад овог предузећа у извештајном периоду и нагласио да је предузеће делатност 

обављало у свему према усвојеним програмима и то: Програмом пословања, Програмом 

одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 

територији града Чачка и Програмом уређивања грађевинског земљишта. Истакао је да је у 

извештајном периоду ово предузеће остварило укупан приход у износу од 263.152.400,00 

динара и укупан расход у износу од 263.075.708,00 динара, као и нето добит у износу од 

76.692,00 динара. Указао је на техничке грешке у достављеном материјалу и то грешке на 

страни 12 и 13 обзиром да је у табели у делу потраживања по основу продаје робе погрешно 

приказан укупан износ што проузрокује и промену одређеног износа на стани 14.  

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о 

пословању ЈКП „Градац“ Чачак за 2017. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ 

ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

  

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Дома 

културе Чачак за 2017. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Радисав 

Луковић и указао на реализоване активности ове установе у свим сегментима рада  и нагласио 

да су се све активности одвијале у складу са усвојеним Програмом.  

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

 Милун Тодоровић сматра да у образлагању извештаја посебан осврт мора да буде на 

финансијском пословању установе, да би се видели извори финансирања, колико је средстава 

пренето из буџета, за шта су та средства утрошена, који су остали извори финансирања и 

колико је сопствено учешће. 

 Прим др Славица Драгутиновић  је похвалила извештај јер је у истом наведено 

колико је код сваке програмске активности било посетилаца обзиром да је на томе инсистирала 

ранијих година, а то је веома битно за установу јер  приликом израде  програма може да изврши 

анализу тих показатеља и сагледа шта би могло да се учини да би се то стање унапредило.  

 Душан Радојевић је такође похвалио извештај ове установе и нагласио одличну 

сарадњу са новим директором који је увек излазио у сусрет пре свега младима и врата ове 

установе отворио и неким новим неафирмисаним уметницима. 

 Владан Милић, је напоменуо  нове активности које Дом културе спроводи у последње 

време а то је да су позоришне представе које су до сада извођене у вртићима пребачене у Дом 

културе као и активности које Дом културе  спроводи у месним заједницама како би се 

активирали домови културе по тим месним заједницама. 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о раду Дома културе  Чачак за 2017. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УМЕТНИЧКЕ 

ГАЛЕРИЈЕ „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

 Милица Петронијевић у уводном излагању по овој тачки дневног реда детаљно је 

упознала чланове Градског већа са Извештајем о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ 

Чачак за 2017. годину и истакла да је установа све активности обавила у складу са усвојеним 

програмом.  Нагласила је да су из буета града укупно пренета и утрошена средства у 2017. 

години износила 27.619.013,98 динара од планираних 29. 970.100,00 динара тако да је проценат 

извршења планираних средстава 92,16%. Нагласила је да су програми Уметничке галерије 

значајно финансирани и суфинансирани од стране Министарства културе и информисања 

Републике Србије те да је Галерија конкурисала са 6 пројеката а на 4 је позитивно одговорено.  

 Вељко Неговановић је истакао да се из извештаја може видети које су све 

манифестације биле организоване у оквиру Галерије у 2017. години и према броју посетилаца и 

реакцијама се може закључити да је свака од ових манифестација била један културни догађај 

не само за град Чачак већ и за целу Србију. Постоји податак да у Србији постоје три музела 

савремене уметности и ако нека средина заслужује да у њој буде отворен четврти музеј 

савремене уметности онда је то град Чачак. Поставио је питање каква је ситуација у вези депоа.  

Милица Петронијевић је одговорила да је у вези са тим тешко побољшати сутуацију 

мимо простора којим Галерија располаже. У тзв. Централној кући  као једном од простора који 

користи Галерија депо  доста добро сређен, у току је сређивање Галерије „Рисим“ где ће део 

подрумског простора моћи да се искористи а простор код Карате клуба који користе разне 

друштвене организације и удружења је потенцијални простор. Сматра да је депо неопходан за 

све установе културе а не само за Галерију.  



  15 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о раду Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак за 2017. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ГРАДСКЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ ЧАЧАК 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 У оквиру ове тачке дненвог реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске 

библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2017. годину који је у уводном излагању 

образложила Биљана Рајичић и истакла да је делатност ове Установе остварена у свему према 

усвојеном програму рада. Што се тиче финансијског пословања истакла је да су укупно пренета 

и утрошена средства из средстава буџета износила 30.359.289,59 динара од планираних 

31.830.000,00 динара односно проценат извршења планираних средстава је 95,38%.  

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

 Душан Радојевић сматра да охрабрује податак да је број корисника услуга библитеке у 

порасту обзиром на еру дигитализације и нада се да ће када библиотека буде смештена у нови 

простор, чија је адаптација у току, тај број корисника бити још већи. Похвалио је сарадњу 

Библиотеке са Канцеларијом за младе. Поставио је питање да ли је Градска библиотека 

конкурисала за стручну праксу и јавне раде односно средства која се обезбеђују преко НСЗ. 

 Биљана Рајичић је одговорила позитивно. 

 По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о раду Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ Чачак за 2017. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“  ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 Мирко Пешић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2017. годину 

детаљно образлажући рад овог друштва у извештајном периоду и указујући на значајније 

активности као и резултате које је НТП постигао у претходном периоду. Посебно је нагласио да 

је у 2017. години НТП подржао око 20 новооснованих фирми у којима је запослено око 60 лица. 

Истакао је да је из средстава буџета града Чачка за рад НТП Чачак издвојено 4 милиона динара.  

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

 Михаило Јовић нагласио је да је крајем прошле године Научно технолошки парк 

Чачак, на републичком нивоу, од стране других Научно технолошких паркова доживљаван као 

једна минорна појава са питањем колико ће опстати али након свих тестова на које је стављен 

пре свега од Републичке владе и других показало се и довело до тога да се сада НТП Чачак 

сматра једним од бољих паркова у Србији. Сада је присутна велика подршка од Републичке 

владе и сматра да неће бити проблема да се та подршка на неки начин материјализује. 

 Прим. др Славица Драгутиновић је напоменула да се из достаљеног извештаја може 

видети да је доста труда уложено и у просторне и у све друге активности НТП-а што је довело 

до оваквих резултатима.  

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

усвојило Извештај о раду ДОО „Научно технолошког парка Чачак“ Чачак за 2017. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и усвајање. 
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СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ 

УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Војин Јаковљевић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину, 

детаљно образлажући све активности ове установе у извештајном периоду. Посебно се осврнуо 

на активности у области маркетинга и промоције,  активности на унапређењу и развоју туризма 

као и манифестације у организацији ове установе. У даљем излагању образложио је структуру 

прихода у 2017. години према изворима финансирања и извршење тих средстава према плану и 

програму ове установе, обзиром да се финансирање ове установе врши из буџета града, 

сопствених прихода и прихода из других извора.  нагласио је да је Установа у 2017. години 

остварила суфицит у износу од 1.113.322,95 динара. 

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2017. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и усвајање. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЧАЧАК ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

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

стамбене агенције Чачак за 2017. годину који је у уводном излагању образложио Милан 

Драшкић указујући на реализоване активности ове установе у извештајном периоду. Истакао је 

да су све активности реализоване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања и 

посебно навео активност која се тиче регистрације стамбених заједница обзиром  да је почетком 

2017. године почела примена новог Закона о становању и одржавању зграда и да је средином 

јула месеца 2017. године дипл. правник запослен у Градској стамбеној агенцији одређен за 

регистратора стамбених заједница, чиме су званично започете активности на пуној примени 

најновијих законских решења у овој области. Што се тиче финансијских показатеља истакао је 

да је Градска стамбена агенција у 2017. години исказала дефицит у износу од 6.304.491,00 

динара који је покривен суфицитом из претходних година. Нагласио је да Градска стамбена 

агенција није више индиректни корисник буџетских средстава а према заакључку Државне 

ревизорске институције, па ће приходи од издавања у закуп станова, од јануара 2018. године, 

бити приход Града. 

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Градске стамбене агенције Чачак за 2017. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

усвајање. 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА 2018 

– 2025. ГОДИНЕ 

 

  У уводном излагању по овој тачки дневног реда Владимир Грујовић упознао је 

чланове Градског већа са Нацртом акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 

2018 – 2025. године истакавши да је овај план у потпуности усаглашен са Стратегијом за 

социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године 

и да је његово трајање предвиђено од 2018. до 2025. године. Даље је истакао да су овим планом 

предвиђене 4 кључне области у којима ће се спроводити детаљно обрађене мере а то су 

образовање, становање, запошљавање и здравље. Истакао је податак да је према попису 

становништва из 2011. године у Чачку настањено 530 грађана ромске националности и да се 
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ради углавном  о сиромашном делу становништа јер према подацима Центра за социјални рад 

107 ромских породица су корисници неких видова социјалне помоћи.  

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

  Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да ће бити уздржана приликом  гласања за 

овај Акциони план јер сматра да су, што се тиче улагања у здравље ромске мањине, активности 

требале више да буду усмерене на унапређењу информисања, у смислу значаја вакцинације, 

значаја гинеколошких прегледа и др.,  јер се све ове мере које су наведене у Акционом плану 

већ раде обзиром да, како је и у самом Плану наведено сви припадници ромске популације у 

Чачку имају здравствене књижице и све мере се обезбеђују  равноправно са осталим 

суграђанима. 

  Владан Милић указао је да је један од озбиљнијих проблема који се тиче ромске 

популације, запошљавање, те ће у том циљу радни тим у сарадњи са ромским координатором  и 

Националном службом за запошљавањ, предложити  како да се реши тај проблем 

 

  По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је већином гласова 

„за“ и једним „уздржаним“ гласом ( прим. др Славица Драгутиновић), утврдило Предлог 

акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018 – 2025. године и упутио 

Скупштини на разматрање и доношење. 

  

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 

ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ 

 

 Владан Милић у уводном излагању  по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са текстом Јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање 

програма од јавног интереса у 2018. години наводећи у којим областима ће се финансирати 

програми, ко има право учешћа на конкурсу и нагласио да су за финансирање ових програма у 

буџету града Чачка опредељена средства у износу од 10.925.000,00 динара. Истакао је да ће 

конкурс бити отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Чачански глас“ и да је учесницима 

конкурса остављена могућност да уколико су поднели непотпуне или непрецизно попуњене 

обрасце предлога програма или нису доставили тражену документацију, да их Комисија 

електронским путем обавести да недостатак отклоне у року од 8 дана од дана објављивања 

обавештења од стране Комисије, на званичној интернет страници града Чачка.  

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

 Вељко Неговановић је поставио питање да ли Добровољно ватрогасно друштво може 

да конкурише. 

 Владан Милић је поново прочитао области у којима се врши  финансирање програма из 

чега се изводи закључак да се Добровољно ватрогасно друштво може пронаћи у области 

заштите животне средине. 

 По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 

расписало 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА 

ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

 1. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или 

недостајућег дела средстава за финансирање програма у области: 

 

- социјалне заштите,  

- борачко-инвалидске заштите,  
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- заштите лица са инвалидитетом,  

- друштвене бриге о деци и младима,  

- заштите интерно расељених и избеглица,  

- подстицање наталитета,  

- помоћи старима,   

- здравствене заштите,  

- заштите и промовисања људских и мањинских права,  

- образовања, 

- науке,  

- заштите животне средине,  

- одрживог развоја,  

- заштите животиња,  

- заштите потрошача,  

- борбе против корупције. 

 

 Једно удружење може поднети пријаву само из једне области. 

 

2. Право учешћа на конкурсу имају удружења која испуњавају следеће услове: 

- да удружење има статус правног лица, 

-  да удружење програм од јавног интереса реализује на територији града Чачка, 

- да је удружење основано у складу са прописима којим је уређено оснивање удружења 

и да је уписано у прописани регистар; 

- да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се 

програм реализује. 

 

 3. За финансирање или суфинансирање програма поднетих по овом Јавном конкурсу 

Одлуком о буџету града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 24/2017) опредељена су средства у 

укупном износу од 10.925.000,00 динара, и то: 

 

-  заштите животне средине 800.000,00 динара 

-  друштвена брига о деци и младима  1.000.000,00 динара,  

-  остало (социјална заштита, борачко-инвалидска заштита, заштита лица са 

инвалидитетом,  заштита интерно расељених и избеглица, подстицање наталитета, помоћи 

старима, здравствена заштите, заштита и промовисања људских и мањинских права, 

образовање, наука, одрживи развој, заштита животиња, заштита потрошача, борба против 

корупције)  9.125.000,00 динара 

 

 4. Избор програма који ће се финансирати или суфинансирати средствима буџета Града 

врши се применом следећих критеријума: 

 

1) референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, 

број корисника програма, могућност развијања програма и његова одрживост; 

2) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења 

стања у области у којој се програм спроводи; 

3) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике 

Србије, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају 

недостајућег дела средстава за финансирање програма; 

4) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: ако су 

раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе. 

Ближа мерила за избор програма применом наведених критеријума, са јасним системом 

за вредновање сваког појединачног критеријума прописује Комисија за спровођење поступка 

јавног конкурса за доделу средстава удружењима, и они се налазе на званичној интернет 

страници града Чачка www.cacak.org.rs. Комисија може утврдити и допунске критеријуме који 

http://www.cacak.org.rs/
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су специфични за одређену област, који се такође објављују на интернет страници 

www.cacak.org.rs. 

 

5. Одобрени програм се мора реализовати, а додељена средства употребити, најкасније 

до краја текуће календарске године. 

 

6. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана од 

дана објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страници града Чачка. Уколико то не 

учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

 

7. Учесници конкурса дужни су да се одазову позиву надлежне управе на закључење 

уговора, у року од 15 дана од дана објављивања позива на званичној интернет страници града 

Чачка. Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена.  

 

 8. Конкурсну документацију удружења могу преузети на званичној интернет страници 

града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 9.  Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу „Чачански глас“.  

 10. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће града 

Чачка - Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу средстава удружењима, ул. Жупана 

Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».  

 

  11. Уз пријаву на конкурс (попуњен образац предлога програма), приложити следећу 

документацију: 

- статут удружења  

- решење о упису удружења у регистар 

 

 12. Учесника конкурса који је поднео непотпуно или непрецизно попуњен образац 

предлога програма, или није доставио тражену документацију, Комисија електронским путем 

обавештава да недостатак отклони у року од осам дана, од дана објављивања обавештења на 

званичној интернет страници града Чачка.  

 Пријава учесника конкурса који у накнадно одређеном року не отклони уочене 

неправилности, не разматра се.  

 Учеснику конкурса који није доставио образац предлога програма, не доставља се 

наведено обавештење и његова пријава се не разматра.  

 

 13. Правни акти предвиђени Правилником о критеријумима и поступку доделе 

средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града Чачка» 

број 5/2018), а у вези расписаног конкурса, биће објављивани на адреси 

http://www.cacak.org.rs/Dodela_sredstava_udruzenjima-221-1. 

                                         

 14. Неблаговремене пријаве  неће се разматрати.         

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (апропријација 5) 

 

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

Градско веће је једногласно донело следеће  

  

 

 

 

http://www.cacak.org.rs/
http://www.cacak.org.rs/
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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 1.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5, за учешће града Чачка  у финансирању трошкова организације Final 

Four ABA 2 лиге.  

 

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“. 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 88/1 и 

90/1) 

 

 

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

дискусије Мирослава Вукосављевића који је истакао да је највећи део средстава, око 70%,  

који је планиран издвојен за набавку униформи за учеснике ове вежбе а остали трошкови су 

мањи, 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 443.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за реализацију здружене методско показне вежбе „Овчар бања 2018“ 

Чачак и отвара: 

 

- нова апропријација 88/1, економска класификација 423- Услуге по уговору - показна 

вежба „Овчар бања 2018“, Функционална класификација 130, извор финансирања 01 

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

управа за опште и заједничке послове,  Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, износ од 80.000,00 динара; 
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- нова апропријација 90/1, економска класификација 426- Материјал - показна вежба 

„Овчар бања 2018“ Функционална класификација 130, извор финансирања 01 (Издаци 

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

опште и заједничке послове,  Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0602-

0014 Управљање у ванредним ситуацијама, износ од 363.000,00 динара. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на: 

 

- нову апропријацију 88/1, економска класификација 423- Услуге по уговору- показна 

вежба „Овчар бања 2018“,  Функционална класификација 130, извор финансирања 01 

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

управа за опште и заједничке послове,  Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, 

ПА  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама, износ од 80.000,00 динара; 

 

- нову апропријацију 90/1, економска класификација 426- Материјал-показна вежба 

„Овчар бања 2018“ Функционална класификација 130, извор финансирања 01 (Издаци 

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

опште и заједничке послове,  Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе, ПА  0602-

0014 Управљање у ванредним ситуацијама, износ од 363.000,00 динара. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 193/1) 

 

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

Градско веће је једногласно следеће донело   

  

РЕШЕЊЕ 

 

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

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

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

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

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

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

средства у износу од 1.500.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена 

апропријација и то за суфинансирање пројекта „Смањење сиромаштва кроз могућности 

запошљавања у циљу  приступања Србије Европској унији“, у сарадњи са организацијом 

„Help“ и отвара нова апропријација 193/1, економска класификација 462 – Дотације 

међународним организацијама – Учешће у пројекту „Смањење сиромаштва кроз 

могућности запошљавања у циљу приступања Србије Европској унији“,  Функционална 

класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски развој 

града Чачка, Програм 3. Локални економски развој - ПА  1501-0001, Унапређење 

привредног и инвестиционог амбијента. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 193/1, економска 

класификација 462 – Дотације међународним организацијама – Учешће у пројекту 

„Смањење сиромаштва кроз могућности запошљавања у циљу приступања Србије 
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Европској унији“,  Функционална класификација 490, извор финансирања 01 (Издаци из 

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

локални економски развој града Чачка, Програм 3. Локални економски развој - ПА  

1501-0001, Унапређење привредног и инвестиционог амбијента. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ   (апропријација 199) 

 

 

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

дискусије Душана Радојевића  који је истакао да је прошле године први пут одржан матурски 

бал на Тргу али да је ове године повећан број учесника, тако да их има преко 600 пријављених, 

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 150.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 199, за трошкове организације Матурског бала у Чачку (обезбеђење, 

снимање дроном, адекватно озвучење и др.). 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 199, економска 

класификација 423– Услуге по уговору- организација Матурског бала и друго, 

Функционална класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за локални економски 

развој, Програм 11. Социјална и дечија заштита, ПА 0901 -0003, Дневне услуге у 

заједници. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 238) 

 

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

дискусије Милана Лукића који је истакао да се ради о једној веома значајној манифестацији, 

Градско веће је једногласно донело следеће 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 
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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 буџетска 

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 300.000,00 динара, на име обезбеђења додатних 

средстава на апропријацији 238, за потребе Регионалног центра за таленте Чачак, на име 

трошкова финансирања Регионалног и Републичког такмичења младих талената у 2018. 

години.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 238, економска 

класификација 4631 – Трансфери осталним нивоима власти – Текући трансфери 

Регионалном центру за таленте, Функционална класификација 912, извор финансирања 

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

Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава – 

Градска управа за друштвене делатности, Програм 9. Основно образовање и васпитање, 

ПА 2002-0001, Фукционисање основних школа.  

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТШЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (апропријација 239)  

 

  У оквиру ове тачке днвеног 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 600.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

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

документације за технички пријем и геодетска снимања објеката Школе у циљу 

реализације поступка реконструкције, средствима Канцеларије за управљање јавним 

улагањима.  

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (апропријација 242)  

 

  У оквиру ове тачке днвеног 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 130.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 242, за потребе Техничке школе Чачак, на име учешћа ученика Техничке 

школе на Међународној манифестацији математичара у Грчкој и полагања стручног 

испита запосленог.   

 

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 Техничка школа 

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

средњих школа. 

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  (апропријација 375) 

 

  У оквиру ове тачке днвеног 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 400.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 



l.

a[ponphjarluju 375 sa norpe6e Vnaernuqxe ra,repuje ,,Ha4ex4a flerpornh" Hauarc, Ha HMe

HcrrJrare ornpeMHuHe 3a oAna3aK y neusrzjy 3arrocJreHor.

Cpe4crea vs raqKe l. Peurena pacnopelyjy ce Ha anponpujaqujy 375, eKoHoMcKa
x"rracrz$urcaquja414 - CoUujarHa 1aBa:e;a 3arrocJreHuMa, (DynrcquoHuurHa xnacnSuraqujaS20,
I43Bop Suuaucuparra 01 (I4:Aaqra u3 cpeAcraua 6yqera fpaaa), [uperctru KopncHr4K
6yuercrcux cpeAcraBa - fpa4crca ynpaBa 3a ApyrxrBeHe AeJ'rarHocru, l4ttgupeKrHu KopucHr4K
6yuercrcux cpeAcraBa YuerHuqxa ranepuja ,,Ha4ex4a flerponnh y t{aurcy, Ilporparvr 13.

Pa:roj KyJrrype n ran$opurracarsa - IIA 1201-0001, OyurcquoHucarbe rroKiurHux ycraHoBa
Kyrrrype- cpeAcrBa fpaga.

O nanpruerry oBor perxerba crapahe ce fpagcrca ynpaBa sa SunaHuaje.

Oro peruen e o6janura y ,,Cryx6euoM Jrr4cry rpa4a 9aurcaoo.J.

***

Mu,ryn To4oponnh, o6arecruo je ulauore fpa4cr<or eeha 4a je oAryr{eHo rro cBtrM TaqKaMa

AHeBHor pe4a, naje 59. ce4uurry fpagcror reha:arur,yuuo y l3 qacoBa u 10 unHyra.

IPAICKO BEhE
Bpoj: 06-90i20 I 8-lll

23. anpul 2018. roluue

3anucHl.tx ca 59. ceAHuue fpa4crcor
9612018-lll oa 7. vaja 2018. roaraHe.

neha ycrojeuje Ha 60. ceAunrlu fpa4crcor eeha 6poj 06-

2.


