
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТПРВЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 11. 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 61. седницу Градског већа и истом председавао.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, Драгомир Шипетић, Душан Радојевић, Вељко Неговановић, 

Михаило Јовић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка Новаковић, др Милан 

Лукић и прим. др Славица Драгутиновић а одсутни су  Славко Веселиновић и Немања Трнавац.  

 

  да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,  те  

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Владан Милић, помоћник градоначелника  

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града  

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

Градоначелника  и Градског већа 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Славица Максимовић, представник Градске управе за финансије 

- Недељко Милосављевић, представник ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у 

образовању 

- 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. 

 

*** 

 

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

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни 

следећом тачком:  

 

- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

(апропријација 9/1 – Лазар Филиповић)  

 

 

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 ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР –ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА 

ОЗНАКЕ А2 (763), БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ – ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ – ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ 

САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД 

УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

2.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ 

ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“ 

УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

3.   РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

5.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

6.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 5 ) 

 

7.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 - Тијана Николић) 

 

8.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 - Ђурђија Вучићевић) 

 

9.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 – Лазар Филиповић) 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА 

ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР –

ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763), БЕОГРАД – 

ОБРЕНОВАЦ – ЛАЈКОВАЦ - ЉИГ – ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ – 

ПРЕЉИНА – ЧАЧАК – ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА 

И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД 

УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ 

 

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

Градског већа са Предлогом одлуке о изради плана детаљне регулације за инфраструктурни 

коридор – државни пут IA реда ознаке A2 (763), Београд – Обреновац – Лајковац - Љиг – Горњи 



   

Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији 

аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до 

Прељине, и истакла да је правни основ за доношење ове одлуке садржан у Закону о планирању 

и изградњи а плански основ за израду овог плана јесте Просторни план подручја посебне 

намене инфраструктурног коридора Београд – Јужни Јадран, деоница Београд – Пожега. Даље је 

истакла да ће средства за израду плана обезбедити град Чачак, да је у поступку за доношење 

плана прибављено позитивно мишљење Комисије за планове као и мишљење Групе за заштиту 

животне средине да је потребно израдити стратешку процену утицаја Плана на животну 

средину. на основу ког мишљења  је Градска управа за урбанизам  донела решење о приступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину. Предложеном одлуком је прописана обавезна 

садржина плана и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на 

посебне целине зоне, детаљна  намена земљишта, регулационе линије улица и јавних површина, 

нивелационе коте улица јавних површина, попис парцела и опис локација за јавне површине, 

саджаје и објекте, коридори и капацитети за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру, мере заштите културно историјских споменика, локације за које се обавезно 

израђује урбанистички пројекат, правила уређења и правила грађења по целинама и др. 

 

 По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно утврдило предлог Одлуке о 

изради плана детаљне регулације за инфраструктурни коридор – државни пут IA реда ознаке A2 

(763), Београд – Обреновац – Лајковац - Љиг – Горњи Милановац – Прељина – Чачак – Пожега, 

са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине 

Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење.  

  

 

ДРУГА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

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

комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом „Дубоко“ Ужице за 2017. 

годину, који је у уводном излагању детаљно образложио Недељко Милосављевић. Истакао је 

да извештај садржи податке о инвестиционим активностима које су се одвијале у складу са 

расположивим средствима и посебно навео инвестицију у вези са проширењем депоније у 

вредности од 2,5 милиона еура. Што се тиче количине отпада која је прикупљена њена 

реализација је око 90%, а примарна селекције  је реализована у проценту од 84% с тим што су 

град Чачка и општина Бајина Башта пребацили проценат 100%, конкретно Чачак са 104%, док 

две општине нису ни покренуле поступак примарне селекције. Даље је истакао да је ово 

предузеће остварило укупан приход у износу од 209.839.021,00 динара и укупан расход у износу 

од 228.038.412,00 динара као и губитак у износу од 18.199.391,00 динара, а предлог за покриће 

исказаног гутитка Надзорном одбору и оснивачима биће да се за вредност губитка коригује 

нераспоређена добит из 2016. године.  

  

 По завршеном уводном излагању отворен је претресу коме су учешће узели: 

 Милун Тодоровић поставио је питање динамике наставка радова на депонији „Дубоко“ и 

да ли постоји противпожарна дозвола или је иста још увек привремена.  

 Недељко Милосављевић је одговорио да се дошло до фазе сагледавања радова од стране 

Надзорног органа, а у претходној години је уочен велики недостатак код зацевљења Турског 

потока, који је требао да се ојача на начин како је то главним пројектом дефинисано. Надзорни 

орган и извођач су закључили да ситуација на терену не одговара пројекту због чега је 

наложено пројектанту да уради одређене измене у року од месец дана. Паралалено са тим, у 

договору са надлежним министарством ангажовано је још неколико предузећа из Србије да 

сагледа пројекат како би се нашло решење за зацевљење Турског потока. Коначно решење овог 



   

проблема види у томе да поток остаје зацевљен преко цеви које су урађене у ранијем периоду, 

по пројекту који је изведен у првој фази изградње депоније и да постојеће цеви треба ојачати. 

Што се тиче противпожарне дозволе  то питање је сада решено јер је урађен пројекат 

хидрантске мреже.  

  Вељко Неговановић подсетио је да се и у ранијем периоду говорило о зацевљењу 

Турског потока и то кроз ојачање цеви или да се смањи притисак земље на цеви, али да тај 

проблем и даље постоји. Поставио је питање да ли ће се исказани губитак у пословању 

предузећа, одразити на цену одвожења смећа са територије града Чачка. 

  Михаило Јовић подсетио је да се на једној од претходних седница Граског већа 

говорило о динамици наплате потраживања од појединих општина, конкретно општине Бајина 

Башта обзиром на буџет ове општине и да ли је дошло до помака у вези са тим.  

  Недељко Милосављевић је одговорио да је што се тиче ојачања цеви то рађено у 

претходном периоду а и нови пројекат  обухвата тај проблем јер првобитни пројекат не 

задовољава. Што се тиче губитка у пословању исти је последица непромењене цене. Дуговања 

општине Бајина Башта и Косјерић даље постоје и поред обећања да ће та дуговања измирити.  

  

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

усвојило Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање 

отпадом „Дубоко“ Ужице за 2017. годину и доставило Скупштини на разматрање и усвајање.  

  

  

ТРЕЋА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 Горица Станојевић у обједињеном уводном излагању по овој и четвртој тачки дневног 

реда детаљно је упознала чланове Градског већа са Годишњим извештајем о раду Регионалног 

центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. годину, и истакла да се 

Регионални центар, током 2017. године, сусретао са бројним проблемима а један од тих је и 

ограничење броја запослених јер у Регионалном центру раде 3 извршиоца а реализује се велики 

број пројеката због чега је установа принуђена да ангажује сараднике по уговоро о 

привременим и повременим пословима. Поред тога проблем је и непостојање објективних 

могућности да се неки семинари одрже у Регионалном центру као и то да на цену семинара 

утиче број присутних у односу на број пријављених лица. Што се тиче финанисијског 

пословања, истакла је да је из буџета града Чачка у 2017. години пренето и реализовано 

8.976.686,84 динара. Из осталих извора остварени су приходи у износу од 5.165.636,12 динара и 

расходи у износу од 5.142.727,74 динара. У даљем излагању образложила је Предлог одлуке о 

изменама и допунама Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионалних развој 

запослених у образовању и истакла да је разлог за доношење ове одлуке усклађивање назива 

Регионалног центра са Законом о основама система образовања и васпитања конкретно чланом 

55. којим је прописано оснивање центара за стручно усавршавање те се у том смислу мења 

досадашњи назив  и нови назив гласи Центар  за стручно усавршавање. Поред тога врши се 

усклађивање назива послова директора Центра са Уредбом о изменама и допунама Уредбе о 

каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору.  

 

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

 Милун Тодоровић је нагласио да је у извештају добро приказан упоредни преглед 

прихода остварених у 2016. и 2017. години по изворима као и и преглед расхода. 

 Горица Станојевић је такође нагласила да је тај упоредни приказ дат на основу сугестија 

из ранијих година обзиром да то у извештајима из претходних година није постојало и да се 

Установа потрудила да ове године да тај табеларни приказ.  



   

 Прим др Славица Драгутиновић поставила је питање сарадање са Центром за промоцију  

науке у Научном клубу где је речено да је започета реализација четири пројекта и да ће неки 

кренути у реализацију средином септембра месеца а неки од маја 2018. године.  

 Горица Станојевић је одговорила да када Центар за промоцију науке расписује Конкурс 

то обично буде у априлу или мају текуће године.Лица која се јаве на конкрус, преко Научног 

клуба, у свом плану активности наведу када ће кренути реализација нпр. од септембра текуће па 

до па до маја наредне године, односно до следећег конкурса. Битно је да су средства одобрена у 

2017. години а исплата може и у 2018. години.  

 Др Милан Лукић је указао на тачку 3.5. извештаја која говори о корисницима услуга 

Регионалног центра, где је наведен укупан број потенцијалних корисника и пита каква је реална 

заинтересованост односно који је реални број корисника. 

 Горица Станојевић је одговорила да се, што се тиче корисника услуга Центра, оне  

превасходно  односе на просветне раднике. Истакла је да је корисника реално много више него 

што је у извештају наведено, јер у току једне календарске године кроз Регионални центар 

„прође“ око 20 хиљада људи почев од деце, родитеља, запослених у образовању,  локалним 

самоуправама и др. Када се  званично  промени назив Центра и делатности које иду уз то тај 

број ће бити реално приказан. 

 

 По упознавању са извештајем и завршеном претресу. Градско веће је једногласно усвојило 

Извештај о раду Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању за 2017. 

годину и упутило Скупштини на разматрање и усвајање. 

  

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ 

 

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

дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о оснивању Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању, и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА 

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ГРАДА 

ЧАЧКА 

 

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

Градског већа да је Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење 

начелника Градке управе за друштвене делатности града Чачка, по истеку рока за подношење 

пријава на јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за друштвене 

делатности града Чачка, прегледала све приспеле пријаве и поднете доказе и спровела изборни 

поступак за четири кандидата. На основу постигнутих резултата које су кандидати показали на 

провери стручних оспособљености, вештина и знања, Комисија је у складу са чланом 96. став 3. 

Закона о запосленика у аутономним покрајинама јединицама локалне самоуправе, саставила 

листу од 3 кандидата за избор начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка 

на којој листи је први кандидат Милка Станковић, дипл. правник из Чачка са просечном оценом 

2,96, други кандидат Биљана Ђуровић, дипл. правник из Чачка са просечном оценом 2,88 и 

трећи кандидат Давид Гостиљац, дипл. правник из Београда са просечном оценом 2,83, 

Комисија је Листу доставила Градском већу ради доношења одлуке о избору кандидата. 

  

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

 Драгомир Шипетић је истакао да је сагласно условима из Јавног конкурса, у потпуности 

спроведена и испоштована процедура изборног поступка за избор кандидата за постављење 



   

начелника Градске управе за друштвене делатности. Из достављене листе кандидата се може 

видети да је први кандидат на листи Милка Станковић која је остварила највећу просечну 

оцену. Као члан Градског већа, ресорно задужен члан за област социјалне заштите, коју област 

делимично покрива и ова Управа, предлаже да се за начелника Градске управе за друштвене 

делатности постави Милка Станковић, која је до сада веома успешно вршила дужност 

начелника ове Управе. Очекује да ће Милка Станковић успешно вршити и дужност начелника 

Градске управе за друштвене делатности као Управе која има широк опсег делатности као што 

су социјална заштита, образовање, дечија заштита, спорти др. и преко које се реализује 1/3 

буџета Града. Овој Управи  предстоји доста посла посебно у делу социјалне заштите јер треба 

изменити Одлуку о правима и услугама у социјалној заштити као и донети бројне правилнике  у 

овој и другим областима. 

 Прим др Славица Драгутиновић, је истакла да је као члан Градског већа ресорно 

задужена за област здравства и здравствене заштите имала добру сарадњу са Милком 

Станковић која је вршила дужности начелника ГУ за друштвене делатности, тако да подржава 

предлог да се Милка Станковић постави  за начелника ове Управе. Похвалила је рад Комисије и 

истакла да се по  први пут  на овај начин бира начелник Управе, што је сасвим у реду, јер је 

стручност веома битна а која се радом ове Комисије потенцира. Поставила је питање да ли је 

Комисија самостално сачинила питања постављена кандидатима из наведених области, односно 

како се дошло до тих питања и шта су по занимању чланови Комисије. 

 Владан Милић је одговорио да је Комисија сама сачинила питања и изабрала 4 области из 

којих су била та питања. Нагласио је да Комисија има председника и два члана и да су оба члана 

Комисије дипломирани правници. 

 

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

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника  Градске управе за друштвене делатности града Чачка 

 

  

Милка Станковић, дипломирани правник из Чачка, поставља се за начелника Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка, на период од 5 година. 

 

Начелник Градске управе за друштвене делатности града Чачка, ступа на положај даном 

доношења решења о постављењу на положај. 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.  

  

Образложење 

 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), у члану 49. став 2. утврђено је да градско, односно 

општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.  

Статутом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015 и 

26/2016), у члану 121. став 1. тачка 7. и члану 134. став 2. утврђено је да начелника управе 

поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година. 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 3. априла 2018. године, образовало је 

Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске 

управе за друштвене делатности града Чачка и огласило Јавни конкурс за попуњавање положаја 

начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка. Конкурс је оглашен на 

интернет презентацији града Чачка, а обавештење о Јавном конкурсу је објављено у „НДН 

Српски телеграф“, дана 4. априла 2018. године. Рок за подношење пријава на Јавни конкурс 

почео је да тече наредног дана од дана објављивања овог обавештење и трајао је 15 дана.  



   

По истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс, Конкурсна комисија је 

прегледала све приспеле пријаве и поднете доказе и саставила списак кандидата међу којима је 

спровела изборни поступак и то за: 

 

1. Биљану Ђуровић, дипломираног правника из Чачка 

2. Милку Станковић, дипломираног правника из Чачка 

3. Давида Гостиљца, дипломираног правника из Београда 

4. Даницу Јеверицу, дипломираног правника из Чачка. 

 

Конкурсна комисија је на основу постигнутих резултата које су кандидати показали на 

провери стручних оспособљености, вештина и знања, у складу са чланом 96. став 3. Закона, 

саставила листу од три кандидата за избор начелника Градске управе за друштвене делатности 

града Чачка и то по следећем редоследу: 

 

1. Милка Станковић, дипломирани правник из Чачка, са просечном оценом 2,96, 

2. Биљана Ђуровић, дипломирани правник из Чачка, са просечном оценом 2,88 

3. Давид Гостиљац, дипломирани правник из Београда, са просечном оценом 2,83. 

 

и доставила Градском већу града Чачка, листу са записником о раду Комисије ради доношења 

одлуке о избору кандидата. 

 

Градско веће града Чачка, је по разматрању листе кандидата за избор начелника, 

одлучило да се за начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, постави 

Милка Станковић, дипломирани правник из Чачка, први кандидат са Листе кандидата за избор 

начелника Градске управе за друштвене делатности града Чачка, који је са најбољим резултатом 

испунио мерила прописана за избор.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 5 ) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић, 

Градско веће је једногласно 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 740.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 5, и то за:  

 

- трошкове организације и реализације манифестације „Фестивал женских тајни“, износ 

од 500.000,00 динара, 

- набавку пехара за такмичење „Diamond Cup“ које се одржава од 12 до 13. маја 2018. 

године, износ од 240.000,00 динара 

 



   

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“. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 - Тијана Николић) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић, 

Градско веће је једногласно 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 192.000,00 динара  (160.000,00 динара нето и 32.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ Тијани Николић из Чачка, за одлазак на Светско 

првенство у базенским дисциплинама у Лигнану, Италија.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  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“. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 - Ђурђија Вучићевић) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић, 

Градско веће је једногласно 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 60.000,00 динара  (50.000,00 динара нето и 10.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току  лечења малолетне Ђурђије 

Вучићевић из Чачка. 

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  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“. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1 – Лазар Филиповић) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић, 

Градско веће је једногласно 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 48.000,00 динара ( 40.000,00 динара нето и 8.000,00 динара 

припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 9/1, за новчану помоћ Лазару Филиповићу из Чачка, за трошкове одласка 

на трку Светског купа која се одржава у Лондону.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 9/1, економска 

класификација 472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  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“. 



Mulyn To4oponuh, o6arecruo je wrauoee fpa4crcor eeha 4a je oAJryqeHo no cBHM rarrKaMa

AHeBHor pe4a, naje 61. ce4nuqy fpa4cror aeha eaxryvuo y 9 qacoBa x 50 unnyra.
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