
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 
 

      Одржане 7. маја  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 60. седницу Градског већа и истом председавао.  
 
 Констатовао је: 
 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун 
Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Немања Трнавац, Душан Радојевић, Вељко 
Неговановић, , Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка 
Новаковић, др Милан Лукић и прим. др Славица Драгутиновић а одсутан је Славко 
Веселиновић. 
 

  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 
- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 
- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града  
- Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника  и Градског већа 
- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 
- Милка Станковић, в.д. начелник Градске управе за друштвене делатности 
- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 
- Владимир Грујовић, начелник Градске управе за локални економски развој 
- Владимир Гојгић, представник Градске управе за локални економски развој 
- Катарина Новковић, Градски правобранилац 
- мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 
- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 
- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 
- Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак 
- Лела Павловић, директор Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине 

Горњи Милановац и Лучани 
- Весна Никитовић, директор Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак 
- Зорица Сретеновић, представник обрађивача „Урбанпројект“ Чачак 
- Игор Кривокапић, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора 

јавних предузећа 
- Тања Тодоровић, представник ЈКП „Чачак“ Чачак 
- Славица Караџић, представник ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 
- др Петар Домановић, в.д. директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 
- Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 
- Наташа Плазинић, представник  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 
- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ 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 59. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 59. седнице 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  59.  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, с тим: 
 

- да се са  дневног реда скине тачка 17. „Доношење Правилника о изменама Правилника 
о субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или 
дететом са сметњама у развоју“  и врати обрађивачу на дораду,  у вези са чим је Градско 
веће донело следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
Да се тачка дневног реда „Доношење Правилника о изменама Правилника о 

субвенционисаној цени комуналних услуга породици са троје и више деце и/или дететом са 
сметањама у развоју“,  скине са дневног реда и врати Градској управи за друштвене делатности, 
на дораду. 
 

-     да се дневни ред допуни следећом тачком:  
 
а) утврђивање Предлога одлуке о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног 
комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак 
 
б) утврђивање Предлога текста Јавног конкурса за именовање директора Јавног 
комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, и да се иста 
разматра као 17. тачка, који предлог је Градско веће једногласно прихватило.  

 
- да се назив 2. тачке промени и гласи:  

 

   „утврђивање Предлога одлуке о усклађивању оснивачког акта  ЈКП  „Дубоко“ Ужице са       
Законом о јавним предузећима, што је Градско веће 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.    УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 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.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА  

ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

3.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

4.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 

2017. ГОДИНУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 4/8 ОД 16.  

АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ 

 

6.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018. 

ГОДИНЕ 

 

7.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА ЧАЧАК ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

8.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ ИСТОРИЈСКОГ 

АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 

2017. ГОДИНУ 

   

9.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КОД „КОСТА 

НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕНО 

МЕСТО ТРНАВА 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ – КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА  РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ВИШЕНАМЕНСКОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 3337/3 КО БРЕСНИЦА 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

ИЗГРАДЊОМ ВИШЕНАМЕНСКОГ ОБЈЕКТА НА КП. БР. 1309 КО ДОЊА 

ТРЕПЧА  

 

14. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ 

ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У МЗ РИЂАГЕ 



   

 

15. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  

 

16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У 

ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ЧАЧКА, POEMA BFF ДОО БЕОГРАД 

 
17.  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА 

ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018. 

ГОДИНЕ 

 

20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

21. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

22. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

23. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

24. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018. 

ГОДИНЕ 

 

25. 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 

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И 

ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА 

ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ 

 



   

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ 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 

 

  
  У оквиру ове тачке дневног реда Милун Тодоровић, Владимир Гојгић и Катарина 
Новковић упознали су чланове Градског већа са Елаборатом 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, чији Нацрт је био изложен на јавни увид у периоду од 23. 
априла до 3. маја 2018. године. У току трајања увида није било примедби и сугестија тако да се 
Елаборат може упутути у даљу процедуру доношења, с тим што је у односу на текст Нацрта 
елабората који је био на јавном увиду,  извршена техничка допуна тако што је у тачки 5.6. додат 
потписан и скениран документ „Износ умањења изражен као разлока између утврђене тржишне 
вредности грађевинског земљишта и новчаног износа одређеног уговором о отуђењу“. У даљем 
излагању образложен је достављени Нацрт уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског 
земљишта, катастарске парцеле број 2138/1 КО Прељина, који је сачињен на енглеском и 
српском језику. 
 
 По упознавању са достављеним текстом Елабората, Нацртом уговора и Извештајем о 
обављеном јавном увиду, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о усвајању 
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, и доставило Скупштини 
на разматрање и доношење.  
  

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСКЛАЂИВАЊУ 

ОСНИВАЧКОГ АКТА  ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ СА ЗАКОНОМ О 

ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 

 

  

 Мр Момир Миловановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је 
чланове Градског већа са достављеним текстом оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице и истакао 
да свих 9 оснивача овог јавног предузећа треба да донесу одлуку о прихватању Уговора о 
оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управаљање отпадом“Дубоко“ 
Ужице, као оснивачког акта који је усклађен са Законом о јавним предузећима. 
 
 По упознавању са текстом оснивачког акта Градско веће је једногласно утврдило Предлог 
одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице са Законом о јавним предузећима 
и упутило Скупштини на разматрање и доношење.  
 

 



   

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

  У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Зоран Бараћ, упознао је чланове 
Градског већа са извештајем о пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину детаљно 
образлажући рад овог предузећа у извештајном периоду. Истакао је да је у 207. години са 
система „Рзав“ произведено и испоручено корисницима 16.928.049 м3 воде за пиће што је у 
односу на план, више за 9,9%. Што се тиче финансијских показатеља, ово предузеће је у 2017. 
години остварило укупан приход у износу од 269.165.837,00 динара, укупан расход у износу од 
252.608.271,00 динара из чега произилази нето добитак у износу од 16.557.566 динара.  
  

По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о 
пословању ЈП „Рзав“ Ариље за 2017. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  
 
ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП “ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
У обједињеном уводном излагању по овој, петој и шестој тачки дневног реда,  Зоран 

Пантовић детаљно је упознао чланове  Градског већа са извештајем о пословању ЈКП  
„Водовод“ Чачак за 2017. годину и истакао да је производња и дистрибуција воде остварена у 
количини довољној да се подмере све потребе привреде и становништва и да су предузимане 
све мере за редовну и принудну наплату потраживања. Даље је истакао да је у извештајном 
периоду остварен укупан приход у износу од 529.738.050,42 динара, укупан расход у износу од 
494.332.516,83 динара као и нето добитак у износу од 35.901.027,00 динара. Обзиром да је ово 
предузеће остварило добит, Надзорни одбор је донео одлуку да се остварена добит распореди на 
покриће непокривеног губитка из ранијих година. У даљем излагању детаљно је образложио  
извештај о реализацији годишњег програма пословања овог предузећа за периоду од 1.01. – 
31.03.2018. године, који извештај је усвојио Управни одбор овог предузећа на седници одржаној 
27. априла 2018. године.   

 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 
усвојило Извештај о пословању ЈКП „Водовод“ Чачак за 2017. годину, и доставило Скупштини 
на разматрање и усвајање. 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК БРОЈ 4/8 ОД 16.  АПРИЛА 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  Надзорног  одбора ЈКП „Водовод“ Чачак број 4/8 од 16. априла 2018. године и упутио 
Скупштини на разматрање и доношење. 
 

 

ШЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 

ОД 01.01. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру четврте тачке 
дневног реда, Градско веће је једногласно донело следећи: 
 



   

ЗАКЉУЧАК 

 
УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег пограма пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за период од 01.01.  до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ 
Чачак, на седници одржаној 27. априла 2018. године, број 4/9.  
 

 

СЕДМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА 

ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 Делфина Рајић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 
Градског већа са Извештајем о раду  Народног музеја Чачак за 2017. годину детаљно 
образажући рад ове установе у извештајном периоду,  истакавши да је и у 2017. години 
Народни музеј наставио традицију истрајног рада у делатности прикупљања, чувања, научне 
обраде и излагања предмета и покретних културних добара у вези са културном, историјском и 
уметничком прошлошћу чачанског краја, а настављена је и пракса припремања и излагања 
студијских изложби Музеја. Што се тиче финансијских показатеља истакла је да су укупно 
пренета и утрошена средства Народном музеју у 2017. години, из средстава буџета, износила 
24.147.369,40 динара од планираних 32.535.948,00 динара, те да је проценат извршења 
планираних средстава 74,22%.  
 
 По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
 Прим др Славица Драгутиновић је у вези пројекта Традиционални производи од шљива  
у исхрани западне и центрлне Србије,  где је наведено да је узето учешће у заједничком 
пројекту са Народним музејом из Ваљева, поставила питање да ли ће тај пројекат остати само на 
годишњем нивоу или ће то Музеј и даље подржавати.  
 Делфина Рајић је истакла да ће Народни музеј и даље подржавати тај пројекат и то ради 
Етнолошко одељење које увек предлаже који ће се пројекти подржавати. 
 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 
усвојило Извештај о раду Народног музеја Чачак за 2017. годину, и доставило Скупштини на 
разматрање и усвајање.  
 

*** 
 

 Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. 
 

*** 
 

 Даљим током седнице председава Милица Дачић, заменик градоначелника.  
 
 

ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ МЕЂУОПШТИНСКОГ 

ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА ЗА ГРАД ЧАЧАК И ОПШТИНЕ ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ И ЛУЧАНИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

 Лела Павловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда детаљно је упознала 
чланове Градског већа са извештајем о раду Међуопштинског историјског архнива за град 
Чачак и општине Горњи Милановац и Лучани за 2017. годину и истакла да је Архив у 
извештајном периоду радио на реализацији програмских задатака  који су усвојени крајем 2016. 
године а односили су се на област заштите архивске грађе и регистратурског материјала на 
подручју града Чачка и општина Горњи Милановац и Лучани. Истакла је да су укупно пренета и 



   

утрошена средства Архиву у 2017. години, из средстава буџета, износила 18.910.319,75 динара 
од планираних 20.468.200,00 динара односно да је проценат извршења планираних средстава 
92,39%. 
 

По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 
усвојило Извештај о раду Међуопштинског историјског архива за град Чачак и општине Горњи 
Милановац и Лучани за 2017. годину, и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА КОД 

„КОСТА НОВАКОВИЋ“ ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

   
  У уводном излагању по овој тачки дневног реда Весна Никитовић упознала је чланове 
Градског већа са извештајем о раду Установе „Коста Новаковић“ за 2017. годину и истакла да 
су послови ове Установе обављани у складу са усвојеним програмом рада у организационим 
јединицама и то: Школу за учење страних језика и Центар за пословну едукацију, менаџмент и 
остале облике оспособљавања. Истакла је да су у извештајном периоду остварени укупни 
приходи у износу од 6.581.003,00 динара, укупни расходи у износу од 6.546.422,00 динара као и 
добит у износу од 34.581,00 динара. 
   
  По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
  Прим др Славица Драгутиновић је похвалила рад Установе, пре свега у делу 
организовања течајева страних језика за омладину и одрасле као и течајева за децу 
предшколског узраста , а посебно је похвали што су ти течајеви организовани и на сеоском 
подручју и констатовала да је одзив полазника тих течајева био добар. 
  Весна Никитовић истакла је да је ова Установа, пре увођења обавезе спровођења 
јавних набавки ,  једина у Чачку организовала течајеве страних језика у сарадњи са институтом 
за стране језике који је тада постојао у нашем граду и да је то за децу предшколског узраста 
обављано након предшколске наставе у вртићима. Ту услугу су плаћали родитељи, међутим и 
тада а и након увођења обавезе јавне набавке постојала је идеја да се ти течајеви уведу у 
редовни програм предшколског образовања деце. Тај пројекат је прихватила да финансира 
општина Чачак из буџета, на иницијативу Установе „Коста Новаковић“. Нагласила је да након 
доношења Закона о јавним набавкама Установа има обавезу да конкурише за те послове у ком 
поступку се сусреће са нелојалном конкуренцијом, те да  је веома тешко обезбедити предаваче и 
успешно организовати цео посао, обзиром на интересовање и велики број група за учење 
страних језика. 
 
  По упознавању са извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 
усвојило Извештај о раду Установе за КОД „Коста Новаковић“ Чачак за 2017. годину, и 
доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА 

НАСЕЉЕНО МЕСТО ТРНАВА 

 

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Весна Дмитрић истакла је да је 
правни основ за доношење Плана детаљне регулације за насељено место Трнава садржан у 
Закону о планирању и изградњи, а плански основ у Просторном плану града Чачка. Даље је 
истакла да је Градска управа за урбанизам, дана 11. јула 2013. године, донела Решење о 
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације за 
део насељеног места Трнава , на основу мишљења Службе заштите животне средине Градске 
управе за урбанизам града Чачка и других заинтересованих органа и организација, у поступку 



   

одлучивања о изради  стратешке процене утицаја на животну средину. На основу Одлуке о 
изради  Плана детаљне регулације за део насељеног места Трнава, коју је донела Скупштина 
града Чачка, на седници одржаној 3. и 4. октобра 2013. године,  обрађивач плана 
„Урбанпројект“ Чачак је припремио концепт и Нацрт за израду плана на основу Закона о 
планирању и изградњи који плански документ подлеже стручној контроли коју обавља 
Комисија за планове. Након стручне контроле нацрта  Плана, обављен је  јавни увид у трајању 
од 30 дана, након чега је Комисија за планове констатовала да је нацрт  Плана детаљне 
регулације за насељено место Трнава у свему усклађен са Законом о планирању и изградњи и да 
се може упутити у даљу процедуру доношења. 

Зорица Сретеновић  путем  видео презентације упознала је чланове Градског већа са 
овим планским документом, детаљно образлажући садржај истог. 

 
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
Владан Милић је поставио питање да ли је у делу где је Школа планирана и изградња 

фискултурне сале. 
Зорица Сретеновић је одговорила да је планом остављена могућност да се у оквиру 

опредељење површине организује фискултурна сала уз успоставаље топле везе са постојећим 
садржајем.  

 
 По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило 
Предлог плана детаљне регулације за насељено место Трнава и доставило Скупштини на 
разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА 

И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ 

– КОЊЕВИЋИ“ У ЧАЧКУ 

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Весна Дмитрић упознала је чланове 
Градског већа са Предлогом одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације 
„Љубић – Коњевићи“ у Чачку и истакла да је Градска управа за урбанизам покретнула 
иницијативу за измену Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ јер су у поступку 
примене овог планског акта утврђене одређене техничке грешке као и потреба исправке 
одступања катастарских подлога плана са фактичним стањем и дигиталним катастарским 
подлогама. У поступку по иницијативи за доношење измена и допуна Плана, прибављено је 
позитивно мишљење Комисије за планове града Чачка као и мишљење Службе за заштиту 
животне средине,  да није потребно израдити стратешку процену утицаја на животну средину, 
на основу чега је Градска управа за урбанизам донела решење о неприступању стратешкој 
процени утицаја на животну средину. Предложеном одлуком прописана је обавезна садржина 
плана а прибављено је и позитивно мишљење Комисије за планове. 
 
  По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 
изради измена и допуна Плана генералне регулације „Љубић – Коњевићи“ у Чачку доставило 
Скупштини на разматрање и доношење. 
 

*** 

 Даљем току седнице не присуствује прим др Славица Драгутиновић, члан Градског 
већа. 

 
 Даљем току седнице присуствује и председава Милун Тодоровић, председник Градског 
већа. 
 
 



   

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА  РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ 

У ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ОБЈЕКТА НА КП. БР. 3337/3 КО БРЕСНИЦА 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Весна Дмитрић је упознала чланове Градског већа са 
предлогом решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп.бр. 
3337/3 КО Бресница и истакла да је град Чачак поднео иницијативу за прибављање у јавну 
својину вишенаменског објекта у функцији школе „Ђенерал Марко Катанић“ у Бресници и то 
кухиње са трпезаријом и фискултурне сале, на месту постојећег приземног објекта који је 
незаконит. Пројектантска вредност је 20,5 милиона динара са ПДВ-ом, а Школа планира да за 
финансијска средства конкурише код Министаства, али да би Школа могла да аплицира, 
потребно је да претходно буде издата грађевинска дозвола а за издавање исте потребно је 
донети Одлуку о прибављању у јавну својину.  
   
  По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 
  Милун Тодоровић указао је на то да се наведена квадратура објекта, односно укупна 
бруто површина објекта,  разликује у тачки 1. решења и ставу 1. образложења обзиром да је у 
решењу наведена површина 752,92 м2,  а  у ставу 1. образложења 756м2, те да треба видети која 
површина је исправна.  
  Весна Дмитрић је одговорила да је у тачки 1. решења наведена тачна површина док је у 
образложењу начињена грешка која ће бити исправљена,  обзиром да  је површина објекта 
752,92м2. 
 
  По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно 
утврдило Предлог решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на 
кп.бр. 3337/3 КО Бресница и доставило Скупштини на разматрање и доношење.  

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У 

ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ВИШЕНАМЕНСКОГ 

ОБЈЕКТА НА КП. БР. 1309 КО ДОЊА ТРЕПЧА  

 
Весна Дмитрић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове 

Градског већа са Нацртом решења о прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског 
објекта на кп. бр. 1309 КО Доња Трепча и истакла да је град Чачак поднео иницијативу за 
прибављање у јавну својину изградњом објекта фискултурне сале, бруто површине 663м2, на 
место постојећег објекта у дворишту ОШ „22 децембар“ у Доњој Трепчи. Пројектантска 
вредност је 41,5 милиона динара са ПДВ-ом. Школа планира да за финансијска средства 
конкурише код Министарства а да би Школа аплицирала за наведена средства потребно је да 
претходно  буде издата грађевинска дозвола а за издавање исте потребно је донети Одлуку о  
прибављању у јавну својину. 

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

прибављању у јавну својину изградњом вишенаменског објекта на кп.бр. 1309 КО Доња Трепча 
и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ 

ПРИБАВЉАЊУ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА 

У МЗ РИЂАГЕ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Нацрт решења о 
приступању прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге. који је у уводном 
излагању образложила Весна Дмитрић и истакла да су МЗ Риђаге и Градски правобранилац 



   

поднели захтев Градској управи за урбанизам, за проширење сеоског гробља у Риђагама. Даље 
је истакла да је  по службеној дужности прибављена информација о локацији из које је утврђено 
да је могуће проширење постојећег гробља, те се  предлаже доношење решења о приступању 
прибављању земљишта за проширење гробља у месној заједници Риђаге.  Указала је на 
техничку грешку у тачки 2. решења где уместо речи: „размене“ треба да стоји реч: 
„прибављања“, која грешка ће бити исправљена.  

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

Тодоровић и указао на техничку грешку у тачки 1. решења где је уместо Риђагама, наведено 
Мрчајевцима, коју грешку треба исправити.  

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

прибављању земљишта за проширење гробља у МЗ Риђаге и доставило Скупштини на 
разматрање и доношење. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И 

ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК  

 

Игор Кривокапић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 
Градско већа да је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, 
након спроведеног изборног поступка,  доставила ранг листу накдидата за избор директора ЈКП 
„Градско зеленило“ Чачак са једним кандидатом и то  Драганом Николићем, дипл. биологом из 
Чачка. Истакао је да је Законом о јавним предузећима, чланом 24. став 3.  прописано да 
директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен 
статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса, а чланом 63. Статута града Чачка, прописано је да Скупштина града именује 
директоре јавних предузећа чији је оснивач у складу са законом. Даље је истакао да је 
Скупштина града Чачка ,  на седници одржаној 8, 9, 12 и 13. фебруара 2018. године,  донела 
Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа за 
изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак чији је оснивач 
град Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа за 
израдњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, који је објављен у 
„Службеном гласнику РС“ бр. 16/2018,  дневним новинама „Политика“ и на интернет страници 
града Чачка и био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике 
Србије“. Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа, која је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу 
за именовање директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, поднета једна пријава и да је иста 
благовремена. На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање 
директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници одржаној 11. априла 2018. 
године, а у складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, утврдила да се 
изборни поступак за именовање директора овог предузећа, спроводи за кандидата Драгана 
Николића, дипломираног биолога из Чачка и након спроведеног изборног поступка, на седници 
одржаној 3.маја 2018. године, утврдила резултате за кандидата и саставила Ранг листу 
кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за  изградњу и одржавање зелених 
површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак, коју је доставила Градском већу.  

 
 По упознавању са достављеном ранг листом и записником о спроведеном изборном 
поступку за избор директора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак,  Градско веће је једногласно 
утврдило Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и 
одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак и доставило Скупштини на 
разматрање и доношење. 



   

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП 

ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА 

ЧАЧКА, POEMA BFF ДОО БЕОГРАД 

 

 У уводном излагању по овој тачки дневног реда Анђелка Новаковић упознала је 
чланове Градског већа са предлогом Комисије за пословни простор, за издавање у закуп 
пословног простора непосредном погодбом предузећу „Poema BFF“ доо Београд. Истакла је да 
се предузеће „Nips Group“ доо Београд, као дугогодишњи закупац пословног простора у 
власништву града Чачка, обратило захтевом да се за закупца пословног простора у Чачку у ул. 
Кужељева бр. 15 одреди предузеће „Poema BFF“ доо Београд, чији је оснивач. У захтеву је 
наведено да је предузеће Nips Group“ доо Београд раздвојено тако што ће се део продаје 
пребацити у новоформирано предузеће „Poema BFF“, због чега се и тражи промена закупца и 
анексирање постојећег  или закључивање новог уговора о закупу. Даље је истакла да је 
одредбама члана 10. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, прописано да се непокретност може дати у закуп ван поступка јавног надметања када 
закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када 
закупац – правно лице тражио одређивање за закупца друго правно лице а оба правна лица 
имају истог оснивача, што је конкретан случа, јер је стари закупац оснивач предузећа  Poema 
BFF“ Београд, за кога се  предлаже Градском већу да донесе Одлуку о издавању у закуп 
пословног простора у ул. Кужељева 15. 
 
 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело следећу 

 

О Д Л У К У 

 

 Да се предузећу Poema BFF d.o.о. Beograd - Novi Beograd, Јурија Гагарина 151д, Нови 
Београд, матични број 21361658, ПИБ 110547448, које заступа директор Ивана Нановић, изда у 
закуп непосредном погодбом , на период од 5 година, пословни простор у власништву града 
Чачка, који се налази у Чачку, у улици Кужељева, број 15, површине 38,45м2, са месечном 
закупнином у износу од 81.242,18 динара са урачунатим ПДВ –ом од 20%,  тј. 573,65 еура.  
 На основу ове одлуке, град Чачак и закупац, закључиће уговор о закупу пословног 
простора.  Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац ће бити у 
обавези да приложи 2 менице са меничним овлашћењем, евидентиране код Народне банке 
Србије по серијском броју, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за 
комуналне услуге. 
 На основу закљученог уговора, закупцу ће бити предат на коришћење пословни 
простор, о чему ће бити сачињен записник. 
 Градско веће града Чачка овлашћује Градоначелника града Чачка, да закључи уговор о 
закупу предметног пословног простора. 
 

О б р а з л о ж е њ е  

 
  Комисији за пословни простор Градског већа града Чачка, дана 26.03.2018. године, 
обратило се захтевом DRUŠТVО SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, 
TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE NIPS-GROUP DOO BEOGRAD, Јурија Гагарина, број 151д, 
као дугогодишњи закупац пословног простора у Чачку, у улици Кужељева, број 15, површине 
38,45м2, за одређивање закупца у овом простору, предузеће Poema BFF d.o. Beograd-Novi 
Begorad, Јурија Гагарина 151д, чији је оснивач. У захтеву је наведено да је  DRUŠТVО SA 
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 
NIPS-GROUP DOO BEOGRAD, раздвојено тако што ће се у новоформираном предузећу Poema 
BFF d.o.o. Beograd-Novi Begorad, Јурија Гагарина 151д, пребацити део продаје. Захтевом се 
тражи да се анексира уговор број 361-8/11-IV-2-07, или закључи нови уговор тако што би се 
мењао закупац, односно уместо досадашњег закупца DRUŠTVА SA OGRANIČENOM 



   

ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE NIPS-GROUP DOO 
BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), улица Јурија Гагарина 151д , закупац би било предузеће Poema 
BFF d.o.o.  Beograd-Novi Beograd, Јурија Гагарина 151д, које је основало DRUŠTVО SA 
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE 
NIPS-GROUP DOO BEOGRAD, и који би важио од 01.04.2018. године, непромењене би остале 
све друге одредбе уговора. Закључком Градског већа града Чачка број 06-52/2013-III од 
28.03.2013. године умањена је закупнина за 30%  закупцу DRUŠTVU SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE NIPS-GROUP DOO 
BEOGRAD  и на основу истог са закупцeм DRUŠTVОM SA OGRANIČENOM 
ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE NIPS-GROUP DOO 
BEOGRAD закључен је уговор о умањењу закупнине број 361-8/2011-IV-2-07 од 03.04.2013. 
године. Уз захтев је приложено решење Агенције за привредне регистре, број БД 12998/18 од 
14.2.2018. године, из кога се види да је предузеће Poema BFF d.o.о. Beograd-Novi Begorad, Јурија 
Гагарина 151д, основано као привредно друштво. 
 Одредбом члана 10. став 1. алинеја 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 
прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 
надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. Гласник РС“, број 16/18), прописано је да када 
закупац –правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је оснивач или када 
закупац – правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице а оба закупца имају 
истог оснивача, односно када је код закупца-правног лица дошло до одрђених статусних 
промена, непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писмених понуда. 
 Пошто се ради  правном лицу и новооснованом правном лицу, који имају истог 
оснивача, стекли су се услови да се предметна непокретност може дати у закуп ван поступка 
јавног надметања односно прикупљања писмених понуда и то непосредном погодбом. У 
конкретном случају мења се закупац, а оснивач привредног друштва као и закупнина која ће се 
плаћати у будуће, остају непромењени. Из рачуна број 781/1000 од 31.03.2018. године, који је 
Буџет града Чачка испоставио   DRUŠТVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
PROIZVODNJU, TRGOVINU, TURIZAM I USLUGE NIPS-GROUP DOO BEOGRAD, Јурија 
Гагарина, улица 151д, фактурисан је закуп за месец март 2018. године у износу од 81.242,62 
динара тј. 573,65 еура са урачунатим ПДВ-ом  од  20%. 
 Обзиром да су испуњени услови да се пословни простор у јавној својини града Чачка, 
изда у закуп непосредном погодбом, Комисија за пословни простор предложила је Градском 
већу града Чачка, да донесе Одлуку да се предузећу Poema BFF d.o.o. Beograd-Novi Begorad, 
Јурија Гагарина 151д, кога заступа директор Ивана Нановић изда у закуп, на период од 5 
година, пословни простор који се налази у Чачку, у улици Кужељевoj, број 15, површине 
38,45м2 са месечном закупнином у иносу од 81.242,62 динара, тј. 573,65 еура са  урачунатим  
ПДВ-ом од 20 %. (односно основицa за обрачун износи  67.702,18 динара и ПДВ од 20% износи 
13. 540,44 динара, што укупно износи 81.242,62  динара). 
 
 Градско веће града Чачка, прихватило је предлог Комисије и донело Одлуку као у 
изреци, а закупцу ће бити предат на коришћење предметни пословни простор, након закључења 
уговора о закупу.  
 
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 
  

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је 
правни основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 



   

„Комуналац“ Чачак  чији је оснивач град Чачак, садржан  у члану 38. став 2. Закона о јавним 
предузећима којим је прописано да одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора 
јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе,  доноси орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа 
јединице локалне самоуправе. Даље је истакао да се овом Одлуком уређује спровођење јавног 
конкурса за именовање директора Јавног комуналног  предузећа за одржавање чистоће и пијаца 
„Комуналац“ Чачак.  
 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлога одлуке о 
спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа одржавање 
чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

 

 

Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом 
Конкурса за именовање директора ЈКП „Комуналац“ Чачак и истакао да конкурс садржи: 
податке о јавном предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора 
јавног предузећа, стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном 
поступку и начин њихове провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс  а то је 30 дана 
од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“, затим шта 
садржи пријава на конкурс, доказе који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју 
се подносе пријаве на јавни конкурс и податке о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у 
„Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“ и једним дневним 
новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије а то је НДН Српски 
Телеграф, као и на интернет страници града Чачка: www.cacak.org.rs 

 
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст Јавног 

конкурса за именовање директора  Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца 
„Комуналац“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и оглашавање. 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ 

ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У 

УЛЦИЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

  

 У оквиру ове тачке дневног реда Милка Станковић је упознала чланове Градског већа 
са предлогом решења о утврђивању економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у 
Улцињу за 2018. годину и истакла да је правни основ за доношење овог решења садржан у 
Одлуци о додатној финансијској подршци породици са децом којом је утврђено право на 
регресирање трошкова, односно на накнаду укупних трошкова летовања деце, односно ученика 
основне школе са седиштем на територији града у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу и да 
економску цену летовања у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, на предлог предшколске установе 
која је организатор летовања утврђује Градско веће. Правилником о условима и начину 
летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у члану 4. став 1. 2. и 3. прописано је да родитељ 
учествује у економској цени летовања детета, односно ученика у зависности од висине 
обезбеђених средстава у буџету, економске цене летовања, броја деце и узраста и да решењем о 
утврђивању економске цене  летовања Градско веће утврђује висину учешћа родитеља у 
економској цени и начин плаћања (одједном или у ратама, висину рате и рокове плаћања) каи и 
да може утврдити и друге критеријуме којима ће се утврдити право детета на летовање о 
трошку буџета града , у зависности од планираних средстава у буџету града на предлог 



   

организатора летовања. Предшколска установа „Радост“ Чачак,  као организатор летовања, 
доставила је предлог економске цене летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 
2018.године и предлаже да економска цена летовања детета/ученика у 2018.години у 
одмаралишту „Овчар“ у Улцињу износи 18.000,00 динара, да учешће родитеља детета 
предшколског узраста, односно ученика основне школе до завршеног четвртог разреда износи 
13.500,00 динара,  да се учешће родитеља  плаћа у три, односно четири рате за родитеље који 
плаћају летовање у висини економске цене. и да треће и свако наредно дете по реду рођења 
предшколског и школског узраста до краја четвртог разреда има право на делимично 
регресирање и плаћа износ од 8.500,00 динара у две једнаке месечне рате. Наканада трошкова 
летовања у дечијем одмаралишту „Овчар“  у Улцињу обезбеђују  се у целини из буџета града за 
дете предшколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда основне школе и то за 
дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом, дете без 
родитељског старања, дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисја града 
оцени способност детета за летовање под условима који се обезбеђују и да одмаралиште 
просторно, опремом и организацијом одговара потребама детета. Право на летовање о трошку 
града има и свршени ученик осмог разреда основне школе са седиштем на територији града 
Чачка, носилац „Вукове дипломе“. Даље је истакла да су Правилником о условима и начину 
летовања деце у одмаралишту „Овлчар“ у Улцињу прописани  ближи услови и начин летовања 
деце у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, право на бесплатно летовање, услови и начин учешћа 
родитеља у обезбеђивању средстава за финансирање трошкова летовања, носиоци активности 
реализације летовања деце и друга питања у вези летовања деце у одмаралишту „Овчар“ у 
Улцињу. 
 
 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ У ОДМАРАЛИШТУ 

„ ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ 
 

I 

 

            Овим решењем утврђује се економска цена летовања детета предшколског узраста и 
ученика основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу, Република Црна Гора за 2018. 
годину.  

II 

 

Економска цена летовања детета предшколског узраста и ученика основне школе до 
завршеног осмог разреда у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу утврђује се у износу од 18.000,00 

динара.  
III 

 

Учешће родитеља у економској цени летовања за дете предшколског узраста и ученика 
основне школе до завршеног четвртог разреда износи 13.500,00 динара и може да се плати у три 
месечне рате и то: 

-прва рата у износу 4.500,00  динара доспева најкасније десет дана пре поласка на летовање; 
-друга рата у износу од 4.500,00  динара доспева најкасније тридесет дана од уплате прве 
рате; 
- трећа рата у износу од 4.500,00  динара доспева најкасније у року од 60 дана од  дана 
уплате прве рате. 

 IV 

 

За летовање ученика основне школе узраста од петог до осмог разреда цену летовања из 
тачке II овог решења у износу од  18.000,00 динара,  родитељ може да плати у четири рате и то: 



   

- прва рата у износу од 4.500.00 динара доспева најкасније десет дана пре поласка на 
летовање; 

- друга рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније тридесет дана од дана уплате 
прве рате; 

- трећа рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 60 дана од дана 
уплате прве рате; 

- четврта рата у износу од 4.500,00 динара доспева најкасније у року од 90 дана од дана  
уплате прве рате. 

V 

 

Треће и свако наредно  дете по реду рођења предшколског и школског узраста до 
завршеног четвртог разреда има право на делимично регресирање  и плаћа износ од 8.500,00 

динара у две  месечне рате и то: 
-прва рата у износу 4.250,00 динара десет дана пред полазак на летовање; 
-друга рата  у износу од 4.250,00 динара 30 дана од дана  уплате прве рате. 

Ако у породици постоји више деце која могу користити право на делимично 
регресирање, то право  у 2018. години може да користи само једно дете. 

Накнада трошкова летовања у дечијем одмаралишту „Овчар“ у Улцињу обезбеђује се у 
целини из буџета града за дете предшколског и школског узраста до завршеног четвртог разреда 
основне школе и то: 

 
1. дете чији је родитељ корисник права на новчану социјалну помоћ у складу са законом; 
2. дете без родитељског старања; 
3. дете са сметњама у развоју под условом да Интерресорна комисија града оцени 
способност детета за летовање под условима који се обезбеђују у одмаралишту и да 
одмаралиште просторно, опремом и организацијом одговора потребама детета. 

 
Право на летовање о трошку буџета града има свршени ученик осмог разреда основне 

школе са седиштем на територија града Чачка, носилац „Вукове дипломе“. 
 

VI 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“, а примењиваће се за летовање 
деце предшколског узраста и ученике основне школе у одмаралишту „Овчар“ у Улцињу 2018. 
године. 

 
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ 

 
 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 
Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 1.01. до 31.03.2018. године, 
који је у уводном излагању детаљно образложила Тања Тодоровић, истакавши да је Надзорни 
одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 16. априла 2018. године. 

 
По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 
 



   

 ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај  о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ 
Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ 
Чачак, на седници одржаној 16. априла 2018. године, број 2497/3. 

 
 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2018. 

ГОДИНЕ 

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

Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 1. 01. до 31.03.2018. 
године, који је у уводном излагању детаљно образложила Славица Караџић истакавши да је 
Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 27. априла 2018. 
године. 

 
По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о о реализацији  Годишњег програма пословања ЈКП „Градско 
зеленило“ Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 
„Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 27. априла 2018. године, број 1199/18.  
 
 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 
Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 1.01. до 31.03.2018. 
године, који је у уводном излагању детаљно образложио Петар Домановић, истакавши да је 
Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 27. априла 2018. 
године. 
 

По  завршеном уводном излагању, отворен је претрес у коме су учешће узели:  
Милун Тодоровић поставио је питање у вези 4 радника које је известилац поменуо у 

уводном излагању. Такође га је занимало стање запослених у радној јединици ЗОО хигијене. 
Петар Домановић је одговорио да се ради о радницима који су отишли у пензију или су 

технолошки вишак те да се иде ка томе да се структура запослених више креће ка профилу 
производног радника тако да у моменту када предузеће остане без неког радника 
административне природе, други се прима у прозводњи односно чистоћи и хигијени и овог 
тренутка предузеће има 4 радника мање него у децембру 2017. године. Такође је рекао да у ЗОО 
хигијени има 17 запослених који се воде као радници на одређено време,  што предузећу ремети 
динамику примања нових радника на одређено време у оквиру 10%, јер је са њима квота 
попуњена, а поводом чега се предузеће више пута обраћало надлежним органима да се дозволи 
пријем нових радника на одређено време.  

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

донело следећи 



   

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ 
Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на 
седници одржаној 27. априла 2018. године, 97/2. 
 

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 

ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

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

Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 1.01. до 31.03.2018. 
године, који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица Вујанић истакавши да је 
Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 27. априла 2018. 
године. 

 
По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ 
Мрчајевци за период од 01.01. до 30.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 
„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 27. априла 2018. године, 97/2. 
 
 
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. 

ДО 31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

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

Годишњег програма пословања  ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 1.01. до 31.03.2018. 
године, који је у уводном излагању детаљно образложила Наташа Плазинић истакавши да је 
Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 27. априла 2018. 
године. 

 
По упознавању са извештајем Градско веће је једногласно донело следећи 

 
ЗАКЉУЧАК 

 
УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак, за период од 01.01. до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 
„Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 30. априла 2018. године, број 414-2. 
 

 

 

 

 



   

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 

31.03.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 
Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 1.01. до 31.03.2018. године, који 
је у уводном излагању детаљно образложио Драган Вукајловић, истакавши да је Надзорни 
одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној 27. априла 2018. године. 

 
По  завршеном уводном излагању, отворен је претрес у коме су учешће узели:  
Драгомир Шипетић питао је да ли је завршен тендер за извођача радова за крпљење 

рупа на градским улицама, обзиром да се пуно грађана управо жали на те проблеме, те ако јесте 
када ће се изводити ти радови, јер постоје средства за те намене. 

Драган Вукајловић је одговорио да је тендер завршен и извођач изабран, а у наредним 
данима следи потписивање уговора и радови ће кренути одмах после тога. Напоменуо је да су 
радови на крпљењу рупа већ започети. 

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

донело следећи 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ 
Чачак за период од 01.01. до 31.03.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градац“ 
Чачак, на седници одржаној 27. априла 2018. године, број 06-06/2018-II. 
 
 

ДВАДЕСЕПЕТА 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 

 
У оквиру ове тачке дневног реда Владан Милић је упознао чланове Градског већа да је 

стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у обалсти спорта,  
размотрила извештаје о реализацији програма којима се остварује општи интерес у области 
спорта на територији града Чачка у 2017. години а које су доставили подносиоци програма и 
након разматрања тих извештаја предлаже Градском већу да усвоји извештаје 14 подносилаца 
програма наведених у предлогу Стручне комисије а да се против 1 подносиоца програма, који 
није доставио извештај, предузму мере у складу са Одлуком о одобравању и финансирању 
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку и Законом о 
спорту.  

 
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: 
 

1. Фудбалски клуб „Младост“ Атеница 
2. Фудбалски клуб „Планинац“ Вујетинци 
3. Фудбалски клуб „Младост – радост“ Чачак 
4. Клуб малог фудбала „Борац“ Чачак 
5. Фудбалски клуб „Гаучоси“ Чачак 
6. Фудбалски клуб „Киндер“ Чачак 
7. Фудбалски клуб „Арес 2015“ Чачак 
8. Омладински фудбалски клуб „Деци с љубављу“ Чачак 
9. Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће 
10. Коњички клуб „Грива“ Чачак 
11. Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак 
12. Боди билдинг клуб и фитнес „Белфра“ Чачак 
13. Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак 
14. Савез за школски спорт Чачак 

 
2. Да се против подносиоца програма Фудбалског клуба „Миоковци“ Миоковци, који ниje 

доставиo извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у области спорта 
на територији града Чачка у 2017. години, 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).  

 
 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ 

СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА 

И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА 

У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ 
 
 Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних 
програма у области спорта, којим се предлаже да се у складу са Одлуком  о одобравању и 
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, 
одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у 
области спорта у граду Чачку у 2018. години, организацијама у области спорта. Предложено је 
да се средства доделе за  12 организација. 
 
 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 12 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 

организација у области спорта 
грана/област 

спорта 

износ 
(у динарима) 

 
област потреба и интереса грађана 



   

1.  Фудбалски клуб „Слатина“ Слатина фудбал 353.400,00 

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

2.  
Фудбалски клуб „Планинац“ 
Вујетинци  фудбал 215.080,00 

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

3.  
Фудбалски клуб „Младост“ 
Атеница  фудбал 204.326,00 

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

4.  Фудбалски клуб „Арес 2015“ Чачак фудбал 27.360,00 

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

5.  Фудбалски клуб ''Кеј'' Чачак фудбал 215.080,00 

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

6.  Клуб малог фудбала „Борац“ Чачак фудбал 273.600,00 

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

7.  
Кошаркашки клуб „Морава“ 
Заблаће  

кошарка 485.000,00 

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

8.  Коњички клуб „Грива“ Чачак 
коњички 

спорт 
342.665,00 

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

9.  Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак пикадо 130.000,00 

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

10. Џудо клуб „Роки“ Чачак џудо 126.000,00 

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

11. Боди билдинг клуб „Атлета“ Чачак 
боди 

билдинг 
49.400,00 

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

12. 
Боди билдинг клуб и фитнес 
„Белфра“ Чачак 

боди 
билдинг 

76.000,00 

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

                                                                                 Укупно   2.497.911,00 
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