ЗАПИСНИК
СА ШЕЗДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 27. јуна 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 64. 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, Душан Радојевић, Вељко Неговановић,
Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, др Милан Лукић, прим. др Славица
Драгутиновић, Славко Веселиновић, Михаило Јовић и Анђелка Новаковић, a одсутан је 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 и председник Стручне комисије за избор
годишњих, односно посебних програма у области спорта
Мирјана Ђоковић, помоћник Градоначелника и руководилац Радног тима за израду
Програма заштите животне средине града Чачка
Милан Бојовић, помоћник Градоначелника
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Владимир Грујовић, наелник Градске управе за локални економски развој
Милован Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор
Славица Максимовић, представник Градске управе за финансије
Петар Домановић, в.д. директор ЈКП „Комуналац“ Чачак
Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Ана Јаковљевић, в.д. директор Установе „Зрачак“ Чачак
Раде Рајић, представник ЈП „Градац“ Чачак
Драгана Јовановић, представник Комисије за надзор
Катарина Новковић, Градски правобранилац

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању
на седници.
***
Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да
им је достављен записник са 63. седнице Градског већа, ради усвајања.

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 63. седнице
Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће
једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 63. седнице Градског већа града Чачка број 06-132/2018-III
од 7. јуна 2018. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,
предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни
следећом тачком:
-

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ
ПРЕДУЗЕЋЕМ „ATENIC COMMERC“ ДОО ЧАЧАК

РАЗМЕНИ

СА

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
РЕГУЛАЦИЈЕ „КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“

ИЗРАДИ

ПЛАНА

ДЕТАЉНЕ

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА
ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ – ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

КОМУНАЛНЕ

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ
ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

КОМУНАЛНЕ

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ, РАСПОЛАГАЊУ И
УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2027. ГОДИНЕ
8. УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ,
УРЕЂЕЊА
И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА
ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ НА РАД КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ГРАДА ЧАЧКА

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ
И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018.
ГОДИНУ
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК
ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“
ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „МЕТАЛЛ ПУНКТ“ ДОО ЧАЧАК
13. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА 1 УГОВОРА О ВРШЕЊУ УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“
ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
14. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЈКП „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК
15. ДОНОШЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА
О
ИЗМЕНАМА
ПРАВИЛНИКА
О
СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА
ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
МЛАДИМ
ТАЛЕНТИМА
И
ИСТАКНУТИМ
СПОРТИСТИМА ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС
РАЗВОЈУ СПОРТА
17. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ
18. А)ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ
НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У
2018. ГОДИНИ
19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ШАРЧЕВИЋ РАДИВОЈА ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ
КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА
ГРАДСКЕ
УПРАВЕ
ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-569/18-IV-6-05 ОД 13.
МАРТА 2018. ГОДИНЕ
20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ НИКОЛИЋ ВЕРЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55103-1095/2018 ОД 23.
АПРИЛА 2018. ГОДИНЕ

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 239 – ОШ „Ратко Митровић“ Чачак)
22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 239 – ОШ „Свети Сава“ Чачак)
23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 242 )
24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 333 )
25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ СА
ПРЕДУЗЕЋЕМ „ATENIC COMMERC“ ДОО ЧАЧАК

***
Пре преласка на рад по дневном реду, минутом ћутања одата је пошта настрадалима у
саобраћајној несрећи код Мојсиња.
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ
ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КУЛИНОВАЧКО ПОЉЕ“

ПЛАНА

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши
да је правни основ за доношење Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Кулиновачко
поље” садржан у Закону о планирању и изградњи који прописује да урбанистички план доноси
скупштина јединице локалне самоуправе, а одлуку о изради планског документа доноси орган
надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за
стручну контролу, односно Комисије за планове. Плански основ за доношење Одлуке су Измене
и допуне Плана генералне регулације „Индустријска зона комплекси болнице и касарне“ у
Чачку. Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и
путеве „Градац“ Чачак покренуло је иницијативу за доношење Одлуке о изради Плана детаљне
регулације „Кулиновачко - поље“ јер је својим Програмом пословања за 2018. годину
планирало између осталих и израду Плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“. У поступку
за доношење Плана детаљне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за
планове града Чачка 4. јуна 2018. године. Такође, прибављено је и мишљење Групе за заштиту
животне средине да је није потребно израдити стратешку процену утицаја Плана детаљне
регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска управа за урбанизам града
Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације „Кулиновачко поље”. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана
детаљне регулације и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на
посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе линије улица и јавних
површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на геодетској подлози,
нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), попис парцела и опис локација
за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску,
комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно - историјских споменика и
заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат,

односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по целинама и зонама и друге
елементе значајне за спровођење плана. Саставни део Одлуке је графички приказ границе и
обухвата планског подручја, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о
неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације
„Кулиновачко поље”.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изради плана детаљне регулације „Кулиновачко поље“ и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И
ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТРБУШАНИ –
ЉУБИЋ“ У ЧАЧКУ

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда
истакавши да је правни основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне
регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку садржан у Закону о планирању и изградњи којим је
прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне самоуправе, а одлуку о
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно
прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове.
Плански основ за израду Измена и допуна Плана генералне регулације представља Генерални
урбанистички план града Чачка 2015. Јавно предузеће за урбанистичко и просторно планирање,
грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак је покренуло иницијативу за доношење Одлуке
о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у Чачку, због
потребе исправке одступања катастарских подлога плана са фактичким стањем и дигиталним
катастарским подлогама и више иницијатива за измене појединих делова плана, где није било
целисходно вршити измену планског документа, на основу појединачних иницијатива за делове
овог плана, већ ће објединити иницијативе и јединствено оценити њихову основаност
приликом израде измена и допуна плана, а и зато што је својим програмом пословања за 2018.
годину планирало средства за израду наведеног плана. У поступку по иницијативи за доношење
Измена и допуна Плана генералне регулације прибављено је позитивно мишљење Комисије за
планове града Чачка, 4. јуна 2018. године. Такође, прибављено је и мишљење Службе за
заштиту животне средине да није потребно израдити стратешку процену утицаја Измена и
допуна Плана генералне регулације на животну средину. На основу овог мишљења, Градска
управа за урбанизам града Чачка донела је решење о неприступању стратешкој процени утицаја
на животну средину Измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани - Љубић“ у
Чачку. Одлуком је прописана обавезна садржина Плана генералне регулације и то: граница
плана и обухват грађевинског подручја, подела простора на посебне целине и зоне, претежна
намену земљишта по зонама и целинама, регулационе и грађевинске линије, потребне
нивелационе коте раскрсница улица и површина јавне намене, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културноисторијских споменика и заштићених природних целина, зоне за које се обавезно доноси план
детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације за које се
обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и
правила грађења по целинама и зонама за које није предвиђено доношење плана детаљне
регулације и друге елементе значајне за спровођење плана.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић осврнуо се на разлог покретања иницијативе за измене и допуне
овог Плана због одступања подлога катастарских планова односно усклађивања са фактичним
стањем и дигиталним катастарским подлогама и друге разлоге, па поставља питање зар то није
могло да се усклади у фази израде Плана него је план донет па тек онда су уочене
несагласности.

Весна Дмитрић истакла је да је у време када је донет Закон о планирању и изградњи, који
је дефинисао доношење планова детаљне регулације на подручју генералног урбанистичког
плана града, прописана обавеза доношења планова у одговарајућем року како би могло ући у
поступак издавања локацијских услова и грађевинских дозвола. У том моменту подлоге су биле
такве какве јесу, скениране и добијене од РГЗ-а и тада су биле меродавне у складу са законом и
одговарајућим правилницима. Међутим, због израде Дигиталног катастарског плана после
доношења планских докумената видела су се одступања од ДКП-а у односу на скениране
подлоге и то јесте основни разлог због кога треба изменити планове и усагласити одступања
која се налазе на терену и у Катастру, односно усагласити правно и фактичко стање. Поред тога,
постојале су и одређене примедбе незадовољних грађана које су такође основане за измену
плана.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације „Трбушани Љубић“ у Чачку, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ
ОТПАДОМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић
истакавши да је правни основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности
управљања комуналним отпадом садржан у Закону о комуналним делатностима који прописује
да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом услове и начин
обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и
квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности и
слично. Овим законом је прописано и да је делатност управљања комуналним отпадом
комунална делатност и детаљно прописано које послове обухвата делатност управљања
комуналним отпадом. Законом о прекршајима прописано је да се прекршаји могу прописивати
одлуком скупштине града. У складу са наведеним, Одлуком о обављању комуналне делатности
управљања комуналним отпадом прописују се услови и начин обављања комуналне делатности
управљања комуналним отпадом на територији града Чачка, права и обавезе вршиоца
комуналне делатности, финансирање делатности управљања комуналним отпадом, начин
вршења надзора над обављањем делатности управљања комуналним отпадом и друга питања
која су од значаја за обављање делатности. Нацрт Одлуке објављен је на интернет страници
града Чачка у периоду од 12. јуна до 19. јуна 2018. године и достављен шефовима одборничких
група у Скупштини града Чачка са позивом да у истом року доставе предлоге, мишљења и
сугестије.У наведеном року није било достављених примедби. Даном ступања на снагу ове
Одлуке престају да важе делови Одлуке о комуналном реду и општем уређењу које се односе на
сакупљање комуналног отпада и накнаду за изношење комуналног отпада.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Др Петар Домановић надовезао се на излагање известиоца. Сматра да ради бољег
прецизирања, у члану 21.став 5. Одлуке треба брисати речи: „из става 3. и 4. овог члана“ јер ако
би та формулација остала сматрало би се да се предметна обавеза односи само на градско
подручје, док избацивање ове формулације ствара обавезу и за сеоско и за градско подручје.
Даље је истакао да су овом одлуком уклоњени недостаци и мањкавости Одлуке о комуналном
реду и општем уређењу. Наплата на сеоском подручју дефинисана је након јавног увида када су
консултовани одређени стручњаци и када се схватило да је боље да наплата не буде по члану
домаћинства како је било раније него по квадратном метру стамбене површине са клизном
скалом а тако добијен износ неће бити већи него када би се наплаћивало по особи. Овим се
избегава коришћење базе МУП-а о пријави и одјави места боравка која је недоступна, што би

отежало ажурирање већ ће се за базу података користити пореско решење као потпуно валидан
документ. ЈКП „Комуналац“ Чачак урадиће посебну цену и калкулацијом доказати категорије за
паушал. Као и остале комуналне услуге и цену ове услуге доноси градска скупштина, чиме се
стварају услови да се уведе правни оквир за наплату изношења смећа на сеоском подручју.
Остаје да се пуно ради на техничком уређењу и кадровском јачању ЈКП “Комуналац“ Чачак
обзиром да је потребно обухватити 59 сеоских месних заједница што је велико катастарско
подручје од преко 50 километара квадратних.
Прим. др Славица Драгутиновић оценила је Одлуку као врло детаљну јер дефинише
услове и начине обављања ове комуналне делатности и осврнула се на јавни увид у поступку
доношења одлуке јер је приметила да није било примедби што је помало чудно јер овакве теме
на заседањима Скупштине увек изазивају доста дискусија па се пита зашто сада нико није
учествовао у јавном увиду када се могло утицати на креирање Одлуке а вероватно је да ће бити
поднетих амандмана.
Милун Тодоровић осврнуо се на обавезу инвеститора да обезбеди простор за постављање
контејнера, у складу са овом Одлуком.
Весна Дмитрић је одговорила да када Градска управа за урбанизам добије захтев за
локацијске услове, са идејним решењем инвеститора, обраћа се свим имаоцима јавних
овлашћења па и ЈКП „Комуналац“ Чачак за одређивање услова за постављање посуде за
одлагање комуналног отпада па се у издатим локацијским условима то наводи као обавеза
пројектанта да испројектује на партерном уређењу парцеле.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом ( са
изменом која је предложена током дискусије у вези са чланом 21. Одлуке), и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ
УПРАВЉАЊА
ЈАВНИМ
ПАРКИРАЛИШТИМА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић
истакавши да је правни основ за доношење Одлуке о обављању комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима садржан у Закону о комуналним делатностима који
прописује да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и
услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим
и квалитет комуналних услуга, начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне
услуге, начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности и друго. Овим законом је
прописано и да јединица локалне самоуправе својом одлуком прописује поступање са принудно
уклоњеним возилима, стварима и другим предметима, као и услове и начин на који вршилац
комуналне делатности може остварити право да се возило, ствар или предмет, ако се не преузме
у прописаном року, прода да би се намирили трошкови поступка, одношења, лежарине и други
доспели трошкови. Законаом о комуналним делатностима прописано је да је делатност
управљања јавним паркиралиштима комунална делатност и које послове обухвата делатност
управљања јавним паркиралиштима. Законом о прекршајима прописано је да се прекршаји могу
прописивати одлуком скупштине града. У складу са наведеним, Одлуком о обављању
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима прописују се услови и начин
обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима на територији града
Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, финансирање делатности, начин
вршења надзора над обављањем делатности управљања јавним паркиралиштима и друга питања
која су од значаја за обављање делатности. Одлуком су одређена јавна паркиралишта за чије
коришћење се плаћа накнада. Овом одредбом, у односу на до сада важећу Одлуку о јавним
паркиралиштима није дошло до проширења обавезе плаћања паркирања на јавним

паркиралиштима, осим што је Улица Рајићева пребачена из треће зоне у прву зону, а затворени
паркинзи, или посебна паркиралишта, осим паркиралишта „Лучна зграда“, груписани за
плаћање по посебној тарифи у односу на општа јавна паркиралишта. Одлуком су извршена
одређена усклађивања са изменама закона који су ступили на снагу после доношења до сада
важеће Одлуке о јавним паркиралиштима, а извршено је и правно - техничко преформулисање
појединих одредби постојеће Одлуке. Тако сада корисник услуге плаћа накнаду за коришћење
паркинг места, уместо комуналне таксе, у случају неплаћања прописане накнаде дужан је да
плати посебну дневну паркинг карту чија принудна наплата се врши преко јавног извршитеља,
проширен је круг лица са инвалидитетом која могу бесплатно користити посебно обележена
паркинг места, проширена је надлежност комуналне полиције у складу са изменама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима, а прекршајне казне су усклађене са Законом о
прекршајима и одређене су у фиксном износу. Нацрт Одлуке објављен је на интернет страници
града Чачка у периоду од 11. јуна до 19. јуна 2018. године и достављен шефовима одборничких
група у Скупштини града Чачка са позивом да у истом року доставе предлоге, мишљења и
сугестије. У наведеном року достављени су предлози који су оцењени као неосновани.
Ступањем на снагу ове одлуке престаће да важи Одлука о јавним паркиралиштима. Истакла је
да је уочена техничка грешка у једној речи образложења Одлуке, која је ће бити исправљена.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Зоран
Благојевић истакавши добру сарадњу ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак са Управом у поступку
израде ове одлуке када су инкорпорирани сви предлози који су били правно основани. Нпр.
улица Рајићева која је била у трећој зони паркирања новом Одлуком сврстаће се у прву зону
што је и логично јер се наслања на екстра зону. Такође, многе друге ситуације које су уочене и
на које су указивали суграђани су кориговане.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним
паркиралиштима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ,
РАСПОЛАГАЊУ И УПРАВЉАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши
да је правни основ за доношење Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у
јавној својини града Чачка садржан у Закону о јавној својини који прописује да о прибављању
ствари и располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе одлучује орган јединице
локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе, да
јединица локалне самоуправе може одлуком ближе уредити начин, услове и поступак
прибављања, располагања и управљања стварима у њеној својини, начин, услове и поступак
прибављања, располагања и управљања другим имовинским правима у вези са којима Град има
одговарајућа права, као и да ће се коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној
својини које користе органи јединице локалне самоуправе ближе уредити прописом надлежног
органа јединице локалне самуправе. Прибављање, располагање и коришћење ствари у јавној
својини у највећој мери је прописано Законом о јавној својини, као и подзаконским актим
донетим на основу овог закона и то Уредбом 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 и Уредбом о одређивању опреме веће вредности и утврђивању
случајева и услова под којима се покретне ствари из јавне својине могу отуђивати непосредном
погодбом . Надлежност органа града Чачка за поступање у наведеним поступцима прописана је
Статутом града Чачка. Како наведеним прописима није у потпуности регулисано прибављање,

располагање и коришћење ствари у јавној својини града Чачка, то се одлуком ближе прописује
начин, услови и поступање надлежних органа приликом прибављања, располагања, управљања,
односно коришћења наведених ствари. Нацрт Одлуке објављен је на интернет страници града
Чачка у периоду од 2. до 10. априла 2018. године и такође достављен шефовима одборничких
група у Скупштини града Чачка са позивом да у истом року доставе предлоге, мишљења и
сугестије. У наведеном року није било примедби на нацрт Одлуке.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић прокоментарисао је члан 3. Одлуке јер сматра да после става 2. у
коме стоји да се „прибављање непокретних ствари експропријацијом врши у складу са
посебним законом којим је уређен поступак експропријације непокретности“ треба ради
прецизирања додати став 3. који би прописао да одлуку о покретању поступка експропријације
доноси Градско веће на предлог Градског правобранилаштва, па предлаже да се то дода у
Предлог.
Милан Бојовић сугерисао је да можда треба изменити формулацију у члану 8. којим је
прописано да одлуку о прибављању објекта изградњом доноси Скупштина града, јер је законом
створена могућност да се нижим актом уреди да овакву одлуку може донети Градско веће а што
би и било оправдано обзиром на чињеницу да је Скупштина града доношењем Одлуке о буџету
града определила средства за изградњу неког објекта тако да би практично дошло до дуплирања
одлучивања о овоме, а одлучивање од стране Градског већа било би далеко ефикасније, а
постоје и локалне самоуправе где овакву Одлуку доноси градоначелник.
Весна Дмитрић је, што се тиче предлога г-дина Неговановића истакла да је сугестија
оправдана и да у члану 3. Одлуке може да се дода став 3. онако како је предложено, ради
прецизирања и у циљу избегавања проблема код подношења захтева за експропријацију који су
се јављали у прошлости. Даље је истакла да је надлежност за изградњу односно доношење
одлуке о прибављању изградњом објеката прописана Законом о јавној својини и Статутом
града Чачка и у том смислу то је искључива надлежност Скупштине града па се предлог за
увођење надлежности Градског већа не може прихватити све док је Закон на снази. Ради
скраћивања поступка код извођења радова који се тичу реконструкције, адаптације и санације,
у општим одредбама у члан 1. Одлуке је наведено шта се сматра овим радовима и ту одлуку
доноси Градско веће, а све одлуке о изградњи објекта и даље ће доноси Скупштина и то је
потпуно независан поступак од доношења Одлуке о буџету града.
Милица Дачић истакла је да је ових дана у Скупштини Србије измењен Закон о
локалној самоуправи, да убрзо ступа на правну снагу те да ће све локалне самоуправе бити у
обавези да измене своје Статуте где ће бити јасно прецизиране надлежности и за то је остављен
рок од 9 месеци. Што се тиче изградње објеката, Закон о јавној својини то третира као
прибављање у јавну својину и прописује надлежност Скупштине града и у том смислу то неће
моћи бити промењено.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини
града Чачка (са изменом која је предложена током дискусије у вези са чланом 3. Одлуке), и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ОДБРАНЕ
ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Братислав Зечевић истакао је да је
правни основ за доношење овог Плана садржан у Закону о водама којим је утврђено да јединица
локалне самоуправе израђује оперативни план одбране од поплава за воде II реда и након
прибављеног позитивног мишљења од стране јавног водопривредног предузећа доноси га
надлежни орган јединице локалне самоуправе. У конкетном случају, добијено је мишљење за

град Чачак од ЈВП „Србијаводе“ Београд, ВЦ „Морава“ Ниш, РЈ „Западна Морава“ Чачак. План
доноси Скупштина као надлежни орган јединица локалне самоуправе. Овим планом се
обезбеђује управљање ризицима од поплава и смањивање могућих штетних последица поплава
на живот и здравље људи, животну средину, материјалне и културна добра и привредну
активност. Оперативни план садржи све обавезне делове.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Мирослав Вукосављевић оценио је План као прецизан и веома детаљан. Доноси се ради
бржег и оперативнијег деловања у случају елементарне непогоде – поплаве и њеног могућег
штетног деловања на здравље људи и животну средину као и привредну активност. План је у
потпуности усаглашен са Законом о водама и као такав је добио и позитивно мишљење од
стране ЈВП „Србијаводе“. План обезбеђује управљање ризицима од поплава, на најбољи могући
начин. План садржи све елементе које један оперативни документ мора да садржи, а све је
веома јасно и разумљиво и све је до детаља разрађено, почев од уводних напомена, података о
положају и карактеристикама територије односно зоне одговорности Градског штаба за
ванредне ситуације са прецизно наведеним подацима. У плану се налази списак свих
водотокова II реда (река, потока и канала) са свим пратећим карактеристикама и могућим
изливима где су прецизно eвидентиране све ризичне локације поређане по градацији у односу
на ризик, укључујући и процену угрожености привредних, верских, културно историјских
објеката као и регионалних и магистралних путева који се налазе у поплавној зони и којих је
укупно око 10,5 километара Оно што је веома значајно и наглашено је у Плану је чињеница да
сва значајна водоизворишта за снабдевање водом нису угрожена. План дефинише критеријуме
за проглашење одбране од поплава и руковођење одбраном са комплетним списком свих
надлежних субјеката на територији града, такође списком надлежних субјеката на
водотоковима I реда и шемом руковођења по хоризонтали и вертикали, бројем и врстом
расположиве механизације и потребним људством које се могу стављати на располагање
Градском штабу за ванредне ситуације. План садржи и навођење превентивних мера на
смањивању ризика од полава и радове који ће се реализовати на водотоковима II реда у 2018.
години и указао на радове који су већ реализовани у току ове године и радове који крећу управо
ових дана.
Милан Бојовић истакао је да је предходник навео радове који су изведени ове године и
подсетио да је од 2016. године изведено доста значајних радова на уређењу водотокова II реда и
да је то активност на коју сви могу утицати путем извођења јавних радова. Истакао је да се
велики број проблема на овим водотоковима јавља услед неадекватног одлагања комуналног
отпада. У буџету Града за ову годину опредељена су значајна средства за уређење водотокова II
реда. Тренутно је на снази ванредна ситуација на делу територија Града односно у 28 месних
заједница и да је Град доставио Извештај о штети Канцеларији за управљање јавним улагањима
чија се подршка очекује и у циљу квалитетнијег и дугорочнијег решавања овог проблема.
Небојша Бежанић указао је да постоји техничка грешку у образложењу Плана као и на
страни 43. које ће бити исправљене.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог
оперативног плана одбране од поплава за воде ii реда за 2018. годину, и доставило Скупштини
на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2027. ГОДИНЕ

Мирјана Ђоковић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакла
да је правни основ за доношење Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018
- 2027. године садржан у Закону о заштити животне средине и Статуту града Чачка. Законом о
заштити животне средине прописано је да јединице локалне самоуправе доносе програм
заштите животне средине на својој територији, односно локалне акционе и санационе планове,

у складу са Националним програмом и својим интересима и специфичностима. Градоначелник
града Чачка, 18. априла 2017. године донео је решење о образовању Радног тима за израду
Програма заштите животне средине града Чачка за перод 2018-2027. године, тако да је овај
Програм резултат заједничког рада локалне самоуправе, представника јавних предузећа и
установа, образовних институција и организација цивилног друштва. Радни тим је израдио
нацрт Програма који се састоји од анализе стања животне средине са идентификованим
проблемима, списка утврђених циљева заштите животне средине и акционог плана за достизање
утврђених циљева. Јавни увид спроведен је у периоду од 29. децембра до 26. јануара 2018.
године. Члановима Радног тима упућен je допис Кајак клуба Чачак, у коме се сугерише да је
програм потребно допунити активностима које се односе на уређење и чишћење корита реке
Западне Мораве и на израду пројекта затварања рудника „Брезак“ у Прањанима. Како је
управљање водама у надлежности Републике Србије, а рудник „Брезак“ се не налази на
територији града Чачка, сугестије нису могле бити уважене.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је овај Програм као јако детаљан, а
осврнула се само на SWAT анализу односно на део који говори о слабој заинтересованости за
извештавање у области заштите животне средине сложивши се да је заинтересованост медија
локалних и регионалних заиста слабија за ову тему као и за тему здравства иако би све што је у
вези са здрављем људи требало да буде тема од националног интереса и медији могу да
допринесу побољшању у овој области.
Мирјана Ђокоовић сматра да је ресор заштите животне средине добро заступљен у
Чачку па и кроз доношење буџетског плана за ову годину, потом урађен је еколошки портал
који је заживео, истина не у пуном капацитету и где се планира састанак са свим умреженим
субјектима ради добијања административних дозвола за ажурирање портала. Ова активност
тренутно се одвија кроз вести и саопштења које за сада ажурирају она као помоћник
градоначелника за ову област и Служба за заштиту животне средине, а потребно је да се у ово
укључи и Завод за јавно здравље, потом образовање и здравство са значајним информацијама
што је начин да заинтересовани дођу до информација преко портала, а да се у томе не ослања
само на локалне медије. Осврнула се на чињеницу да је прошле године засађено преко 700
стабала, а у овој само на левој обали Мораве сто стабала млечног јавора, а јавно предузеће ће
вршити њихово редовно заливање преко јавног рада ради очувања стабала. План је да се засади
1000 нових садница у наредној години. На крају је истакла да град Чачак у области екологије
важи за референтну локалну самоуправу, иако појединци у локалном парламенту не мисле тако.
Владан Милић осврнуо се на поглавље спорта где су наведени одређени спортски
клубови и сматра да ово није ажурурано обзиром на успехе Бициклистичког и Карате клуба
„Борац“.
Вељко Неговановић је рекао да је важење одлуке десет година па се са таквом изменом
може сачекати.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 - 2027. године, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Владимир Грујовић упознао је чланове
Градског већа са предлогом Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта за територију града Чачка за 2018. годину који је израдила Комисија за израду
предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Законом о пољопривредном земљишту прописано је да надлежни орган јединице локалне
самоуправе има обавезу да донесе Годишњи програм заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој предала је
Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије Програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију града Чачка за 2018. годину на
који je надлежно Министарство дало сагласност 31. маја 2018. године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Др Милан Лукић је сугерисао да је Програм требало раније усвојити ради конкурисања
за субенције које додељује надлежно министарство.
Владимир Грујовић одговорило је да ове године Министарство није расписивало
конкурс за атарске путеве, па Чачак није оштећен тиме што програм није донет раније, а разлог
кашњења у доношењу овог Програма су измене од стране Министарства у методологији обраде
ових програма у претходне две, три године. Такође, у евиденцији Катастра велики број парцела
које се налазе у фази конверзије а о чему се подаци налазе не у Чачку него у централи Катастра
у Београду, због чега се и чека на добијању тих података.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за
територију града Чачка за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИТУЖБИ НА РАД
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА

Милован Ерић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакао да
је правни основ за доношење Одлуке о измени одлуке о образовању Комисије за решавање
притужби на рад комуналне полиције града Чачка, садржан у Закону о комуналној полицији
којим је утврђено да Скупштина града образује Комисију за решавање притужби и да се у
Комисију која се састоји од председника и четири члана обавезно именују три одборника,
начелник Комуналне полиције и представник Полиције. Разлог за доношење ове одлуке је
промена састава Скупштине, промена начелника Комуналне полиције и одлазак у пензију
представника Полицијске испоставе Чачак.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
измени Одлуке о образовању Комисије за решавање притужби на рад комуналне полиције града
Чачка, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица
Дачић.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

У обједињеном уводном излагању по овој и следећој тачки дневног реда Ана
Јаковљевић упознала је чланове Градског већа са Планом и програмом Установе „Зрачак“ за
2018. годину. Истакла је да је Установа основана крајем 2012. године, а свој рад отпочела 2013.
године. Услуге дневног боравка у Установи користи укупно 76 корисникa. Корисници су

сходно нормативима из Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга
социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и Правилника о
остваривању права и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка,
разврстани у шест група. Право на коришћење услуге Установе имају лица са лаким, умереним
и тежим сметњама у развоју, као и аутистичне особе узраста од 5 до 55 година. Као установа
социјалне заштите, Установа за дневни боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју
“Зрачак” Чачак, у законској је обавези да својим корисницима пружа следеће услуге: дневни
боравак, исхрану, превентивну здравствену заштиту, васпитно - образовни рад, радну и
окупациону терапију и културно - забавне и рекреативне активности према способностима и
склоностима корисника. Потом је упознала чланове Градског већа са извештајем о раду
Установе за 2017. годину и истакла да је претежна делатност Установе смештај, исхрана,
здравствена заштита, васпитно-образовни рад и радни третман у оквиру целодневног
збруињавања деце, младих и одраслих са сметњама у развоју у времену од 7 до 18 часова.
Детаљно је образложила делове Извештаја попут: организације и услова рада, део који се
односи на запослене, део који се односи на кориснике услуга, стручни рад и извештај о
финансијском пословању у 2017. години.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић поставила је питање који су критеријуми за број
корисника у појединим групама, обзиром да дефектолози имају различит број корисника у
групама. У финансијском извештају прокоментарисала је трошкове телефонских рачуна.
Најавила је набавку возила за превоз корисника у Установу, а што је пројекат у оквиру
популационе политике који се односи на усклађивање рада и родитељства.
Ана Јаковљевић одговорила је да су критеријуми за поделу корисника у групе пре
свега године старости и врста и степен оштећења. Због непостојања лифта сви корисници који
су непокретни налазе се у приземним просторијама као и они слабих моторичких способности
док су млађи и покретљивији корисници у просторијама на спрату. Добијањем лифта извршиће
се прерасподела група чиме ће се олакшати рад запослених и бољи процес рада.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврило
Предлог одлуке о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Установе за дневни
боравак деце, младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2018. годину, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УСТАНОВЕ ЗА
ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2017.
ГОДИНУ

По упознавању са Извештајему и завршеном претресу у оквиру десете тачке дневног
реда, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак за 2017. годину, и упутио Скупштини
на разматрање и усвајање.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „МЕТАЛЛ ПУНКТ“ ДОО ЧАЧАК

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Драгана Јовановић је истакла да
је Градско веће града Чачка 20. децембра 2017. године донело Одлуку о додели подстицајних
средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја за 2017 годину.

Неведеном Одлуком додељена су подстицајна средства предузећу “Метал пункт ” доо Чачак у
висини од 152.490,00 динара за меру подстицање конкурентности - добијање међународног
сертификата ИСО 9001:2015 са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта. Након донете Одлуке Градског већа о додели поддстицајних средстава, са предузећем
“Метал пункт” доо, Чачак, град Чачак закључио је Уговор 22. децембра 2017. године.
Потписаним Уговором уговорне стране су преузеле међусобна права и обавезе, а обавеза је
корисника да Граду достави писани извештај са пратећом финансијском документацијом о
испуњености уговорених обавеза у складу са наменом подстицајних средстава. Комисија за
надзор извршила је преглед документације достављене од стране предузећа сагледавајући
испуњеност обавеза преузетих уговором. Поред прегледа достављене документације, Комисија
је посетила предузеће. Комисија је закључила да је предузеће “Метал пункт” доо Чачак, своју
уговорну обавезу преузету потписивањем Уговора са Градом у целости испунило, да су
одобрена средства утрошена сходно опредељеној намени, па самим тим Град може извршити
повраћај средстава обезбеђења Предузећу.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу
подстицајних средстава од стране корисника средстава „Metall punkt“ ДОО Чачак.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА 1 УГОВОРА О ВРШЕЊУ
УСЛУГА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

Раде Рајић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је предмет
Уговора о вршењу услуга ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину уређивање међусобних права и
обавеза у реализацији програма ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину за потребе Града а који се
састоји од таксативно наведених активности. Анексом уговора променио би се члан 5. став 2.
Уговора којим би се регулисала исплата вредности наручених послова у месечним износима на
основу испостављеног рачуна или авансног рачуна, рокови плаћања и други детаљи везани за
плаћање.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић поставио је питање да ли се послови добијају преко јавних
набавки или овај уговор третира неки други правни посао и због чега се предвиђа могућност
авансног плаћања.
Раде Рајић је рекао да овај уговор закључују град Чачак и ЈП „Градац“ у циљу вршења
услуга, да се уговором предвиђа плаћање фиксног износа на годишњем нивоу, а који се на
месечном нивоу односи на зараде и материјалне трошкове. За све друго, предузеће спроводи
јавне набавке. Иначе, авансно плаћање предвиђено овим анексом је само могућност, за коју за
сада нема потребе, која би се активирала у случају евентуалне блокаде рачуна предузећа.
По упознавању са Уговором и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
Закључује се Анекс I Уговора о вршењу услуга ЈП ,,Градац“ Чачак за 2018. годину, у
тексту који је саставни део овог закључка.

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА II КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК

Небојша Бежанић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и навео
разлоге због којих је потребно закључити анекс II Колективнoг уговора код послодавца ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак, а у циљу услађивања коефицијената радних места систематизованих
Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
По упознавању са Анексом градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс II Колективног уговора ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, у
тексту који је саставни део ове одлуке.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА
О
ИЗМЕНАМА
ПРАВИЛНИКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ
ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић
истакавши да је правни основ за доношење овог правилника садржан у Закону о финансијској
подршци породици са децом, Закону о комуналним делатностима и Одлуци о додатној
финансијској подршци породици са децом. Законом о финансијској подршци породици са
децом прописано је да Град може, ако је обезбедио средства, да утврди и друга права, већи обим
права од права утврђених овим законом и повољније услове за њихово остваривање. Одлуком о
додатној финансијској подршци породици са децом прописано је да породица остварује право
на умањење рачуна за измирење комуналних услуга ако: има пријављено пребивалиште на
територији града Чачка, односно боравиште; ако је интерно расељено лице са Косова и
Метохије, најмање једну годину пре дана рођења трећег, односно сваког наредног детета; има
пребивалиште на адреси стана за који тражи умањење; непосредно брине о деци и да ближе
услове, начин остваривања субвенције и висину субвенције утврђује Градско веће Одлуком о
изменама Одлуке о додатној финансијској подршци породици са децом материјални положај
породице није услов за висину субвенције комуналних трошкова..Истом одлуком је прописано
да право на субвенцију има породица са троје и више деце све док се треће и свако наредно дете
по реду рођења налази на редовном школовању..Породица мора у моменту подношења захтева
за субвенционисану цену комуналних услуга да измири дуговања према јавном предузећу за
које се подноси субвенција.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир
Шипетић истакавши да се Правилник тиче популационе и социјалне политике града у који се
пуно улаже, да је Правилник у складу са Одлуком и да њиме процедура постаје упрошћенија.
Истакао је да је ранијих година ова позиција буџета веома мало коришћена због компликоване
процедуре. У овој години укупно 184 породице, заједно са онима који су раније поднели захтев,
оствариваће право на субвенционисање трошкова комуналних услуга, што на месечном нивоу
износи око 300 хиљада динара из буџета Града.
По упознавању да предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело:

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
Члан 1.
У Правилнику о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и
више деце и/или дететом са сметњама у развоју („Сл. лист града Чачка“, бр. 7/2015, 18/2016 и
11/2017) у члану 2. став 1. речи: „док у породици постоји најмање троје деце до завршетка
средње школе“ замењују се речима“ док се треће и свако наредно дете налази на редовном
школовању“.
Алинеја четврта мења се и гласи: „да у моменту подношења захтева за
субвенционисану цену комуналне услуге нема дуговања по основу извршених комуналних
услуга према јавном предузећу за које се корисник определи.“
Члан 2.
У члану 3. речи „до навршене 18. године живота, односно“ и речи „средњој школи“
бришу се.
Члан 3.
У члану 5. став 3. мења се и гласи: „Субвенционисана цена комуналних услуга за
породицу са троје и више деце утврђује се у износу од половине номиналног износа дечијег
додатка, а за породицу са дететом са сметњама у развоју у висини номиналног износа дечијег
додатка.
Члан 4.
У члану 6. став 3. брише се.
Члан 5.
Члан 9. брише се.
Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Чачка“.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА
СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
МЛАДИМ
ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА ЗА
ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС
РАЗВОЈУ СПОРТА

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних
програма у области спорта, која је размотрила приспеле пријаве по јавном позиву за доделу
новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за
постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим
спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта
следећим спортским организацијама:

редни
број

Назив

категорија

спорт (савез)

1.

Кајак клуб
„Чачак“ Чачак

Спортска
организација

Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

2.

Спортски клуб
деце и омладине
са посебним
потребама
„Морава“ Чачак

Спортска
организација

Спорт особа са
инвалидитетом
(Специјална
олимпијада)

3.

Атлетски клуб
„Слобода“ Чачак

4.

Рвачки клуб
„Борац“ Чачак

Спортска
организација

Рвање (Рвачки савез
Србије)

5.

Клуб америчког
фудбала „Čačak
angel warriors“
Чачак

Спортска
организација

Амерички фудбал
(Српска асоцијација
америчког фудбала)

6.

Спортски клуб
«Гребићи» Чачак

Спортска
организација

7.
8.

Спортско
удружење глувих
и наглувих Чачак
Клуб контактних
спортова „Борац“

Спортска
организација

Спортска
организација
Спортска
организација

Атлетика (Атлетски
савез Србије)

Спорт особа са
инвалидитетом
(Параолимпијски
комитет Србије)
Кошарка
(Параолимпијски
комитет Србије)
Карате (Карате
Федерација Србије)

резултат
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини спуст –
спринт пионири
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини спуст пионири
- прво место на
Првенству Србије у
одбојци мушкарци
- друго место на
Првенству Србије у
одбојци жене
- треће место на
Првенству Србије у
кошарци мушкарци
- прво место на екипном
првенству Србије за
млађе пионире у
дисциплини крос 1500м
- друго место на
Првенству Србије за
жене у дисциплини
слободан стил
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини женски
флег амерички фудбал

износ

30.000,00

105.000,00

40.000,00

35.000,00

40.000,00

- треће место на
Првенству Србије у
спортском риболову

30.000,00

- прво место на
Првенству Србије

40.000,00

- друго место на
Првенству Србије у

75.000,00

Чачак

Бициклистички
клуб „Борац“
Чачак

9.

Спортска
организација

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

дисциплини борбе
екипно
- друго место на Купу
Србије у дисциплини
борбе екипно
- прво место на
Првенству Србије за
млађе сениоре у
дисциплини борбе
екипно
- прво место на Купу
Србије за млађе сениоре
у дисциплини борбе
екипно
- друго место на
Првенству Србије за
сениоре
- друго место на Купу
Србије за сениоре
- друго место у
Првенству Србије за
кадете
- треће место на Купу
Србије за кадете
- друго место у
Првенству Србије за
полетарце
- друго место на Купу
Србије за полетарце

105.000,00

2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим
младим талентима и истакнутим спортистима :

Р.
број

1.

име и презиме

Ђорђе
Оцокољић

категорија

спорт (савез)

резултат

износ

Млади
таленти
(ученик)

Кошарка (Савез за
школски спорт)

- прво место на
националном
првенству у
дисциплини 3на3
ученици средњих
школа

20.000,00

Карате (Карате
федерација
Србије)
Карате (Савез за
школски спорт)
Карате (Карате
федерација
Србије)

2.

Давид Томић

Млади
таленти
(ученик)

3.

Бојана
Шибалић

Млади
таленти
(ученик)

- треће место на
Првенству Србије у
каратеу
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
- друго место на Купу

30.000,00

40.000,00

4.

Драгић
Јовановић

5.

Радован
Јовановић

6.

Крстина
Јовановић

7. Кристина Вујић

Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)
Карате (Карате
федерација
Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
Федерација
Србије)

8.

Бојана
Каличанин

Истакнути
спортиста

Атлетика (Савез
за школски спорт)

9.

Игор
Недељковић

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

10.

Илија Јокић

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

11.

Вељко
Кијевчанин

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

Србије у дисциплини
кате
- друго место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
- друго место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
- треће место на Купу
Србије у дисциплини
кате
- друго место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
пионирке
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
пионирке апсолутни
- прво место на Купу
Србије у дисциплини
кате пионирке
- прво место на Купу
Србије у дисциплини
кате пионирке
апсолутни
- учешће на Екипном
првенству Европе у
Израелу
- треће место на
првенству Србије за
сениорке у
дисциплини 400м
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал
ученици средњих
школа
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал
ученици средњих
школа
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал

35.000,00

35.000,00

35.000,00

40.000,00

50.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

Вељко
Тодоровић

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

13.

Марко Илић

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

14.

Вељко
Вучићевић

Млади
таленти
(ученик)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

15.

Марко
Даниловић

Млади
таленти
(студент)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

Нина
Сретеновић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

Млади
таленти
(студент)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

12.

16.

17.

18.

Бошко Величић

Димитрије
Јеремић

19. Тијана Ћирић

20.

Александар
Петровић

ученици средњих
школа
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал
ученици средњих
школа
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал
ученици средњих
школа
- прво место на
Првенству Србије за
кадете у дисциплини
хронометар
- друго место на Купу
у Србије
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- прво место на
Првенству Србије за
полетарце у
дисциплини
хронометар
- друго место на
Првенству Србије за
полетарце у
дисциплини
критеријум
- друго место на
Првенству Србије за
полетарце у
дисциплини брдска
вожња
- друго место на
Првенству Србије за
кадете у дисциплини
друмска вожња
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- прво место на
националном
првенству у

15.000,00

15.000,00

40.000,00

35.000,00

10.000,00

40.000,00

35.000,00

10.000,00

15.000,00

21. Матија Конић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

22.

Анђела
Миловановић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

23.

Николија
Филиповић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

24.

Андрија
Коларевић

Млади
таленти
(ученик)

Кошарка (Савез за
школски спорт)

25.

Данило
Петровић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

26.

Вељко
Дилпарић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

27. Душан Бјелица

28.

Коста
Миросавић

дисциплини футсал
ученици средњих
школа
- треће место на
Првенству Србије за
млађе пионире у
дисциплини слободан
стил 70кг
- друго место на
Првенству Србије за
јуниоре у дисциплини
слободан стил 72кг
- друго место на
Првенству Србије за
сениоре у дисциплини
слободан стил 75кг
- треће место на
Првенству Србије за
јуниоре у дисциплини
слободан стил 72кг
- прво место на
Првенству Србије за
сениоре у дисциплини
слободан стил 75кг
- друго место на
националном
првенству у кошарци
ученици основних
школа
- треће место на
Првенству Србије за
млађе пионире у
дисциплини слободан
стил 70кг
- друго место на
Првенству Србије за
јуниоре у дисциплини
слободан стил 86кг
- треће место на
првенству Србије у
дворани за старије
јуниоре у дисциплини
800м
- прво место на
првенству Србије за
млађе јуниоре у
дисциплини 800м
- треће место на
првенству Србије у
дисциплини
планинско трчање
- друго место на
првенству Србије у

30.000,00

35.000,00

40.000,00

12.000,00

30.000,00

35.000,00

40.000,00

35.000,00

29. Кристина Ерцег

30.

31.

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

Млади
таленти
(студент)

Спортски плес
(Плесни савез
Србије)

Владан
Петковић

Истакнути
спортиста

Стони тенис
(Параолимпијски
комитет Србије)

Љубиша
Ненадић

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

32.

Стефан
Сретеновић

Млади
таленти
(ученик)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

33.

Јелена
Чакаревић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

34.

Никола
Краковић

Млади
таленти
(студент)

Спортски риболов
(Савез спортских
риболоваца
Србије)

35.

Катарина
Секулић

Истакнути
спортиста

Атлетика (Савез
за школски спорт)

дворани за млађе
пионире у
дисциплини 800м
- треће место на
првенству Србије у
дисциплини
планинско трчање
- друго место на Купу
Србије
- репрезентативац
Србије на Светском
првенству у
Словачкој
- репрезентативац
Србије на Светском
купу у Словенији
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал
ученици средњих
школа
- треће место на
Првенству Србије за
јуниоре у брдској
вожњи
- прво место на
Првенству Србије за
јуниоре у дисциплини
критеријум
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини пловак
категорија јуниори до
25
- друго место на
Првенству Србије у
дворани за старије
јуниорке у
дисциплини 400м
- прво место на
Првенству Србије за
млађе јуниорке у
дисциплини 400м
- друго место на
Првенству Србије за
млађе јуниорке у

35.000,00

50.000,00

15.000,00

40.000,00

10.000,00

30.000,00

50.000,00

36. Стефан Јоксић
Млади
таленти
(студент)

Карате (Карате
федерација
Србије)

37.

Алекса
Милосављевић

Млади
таленти
(ученик)

Мото спорт (Мото
савез Србије)

38.

Марта
Урошевић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

39.

Сунчица
Миловановић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Тенис (Тениски
савез Србије)

Јелена
Анђелковић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

42. Алекса Јовић

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика (Савез
за школски спорт)

Невен Клеут

Млади
таленти
(ученик)

Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

Елена
40. Миловановић

41.

43.

дисциплини 200м
- прво место на
Првенству Србије за
старије јуниорке у
дисциплини 400м
- друго место на
Првенству Србије за
старије јуниорке у
дисциплини 200м
- учешће на
Првенству света за
млађе јуниорке
у дисциплини 400м
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини борбе
67кг
- прво место на Купу
Србије у дисциплини
борбе 67кг
- друго место на
националном
првенству у
дисциплини мото
крос класа mx65
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- прво место на
Првенству Србије до
16 година у синглу и
дублу
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- треће место на
Првенству Србије у
дворани за млађе
пионире у
дисциплини 800м
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини спринт пионири

40.000,00

35.000,00

10.000,00

10.000,00

40.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

44.

Огњен
Перовановић

Истакнути
спортиста

Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

45.

Лазар
Филиповић

Истакнути
спортиста

Пливање
(Параолимпијски
комитет Србије)

Карате (Карате
федерација
Србије)

46. Давид Лаковић

Млади
таленти
(ученик)

47. Мина Каљевић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Кошарка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Кошарка (Савез за
школски спорт)

48.

49.

50.

51.

Христина
Радовић

Виктор
Икодиновић

Валентина
Икодиновић
Милоје Шушић

- друго место на
Првенству Србије у
дисциплини спуст К1
класик
- учешће на
Првенству света за
јуниоре у дисциплини
спуст К1
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини Ц1 спуст
– класик
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини К1 спуст
- спринт
- прво место на
Светском купу у
паратриатлону у
Италији
- прво место на
Првенству Србије у
Панчеву
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
- треће место на Купу
Србије у дисциплини
кате
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини 3на3
ученици средњих
школа
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- прво место на
националном
првенству у

53.000,00

60.000,00

30.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

20.000,00

52.

Дамир
Богдановић

Млади
таленти
(ученик)

53.

Марина
Лазаревић

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

Карате (Карате
федерација
Србије)
Карате (Карате
федерација
Србије)

Страхиња
54.
Стаменковић

Млади
таленти
(ученик)

55. Сава Јовановић

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

56.

Ненад
Петровић

Млади
таленти
(студент)

Мото спорт (Мото
савез Србије)

57.

Ђорђе
Пауновић

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

дисциплини 3на3
ученици средњих
школа
- друго место на Купу
Србије у дисциплини
пионири кате
- друго место на
Првенству Србије у
дисциплини пионири
кате
- друго место на
Првенству Купу
Србије у дисциплини
кате
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
- треће место на Купу
Србије у дисциплини
кате
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини пионирке
кате апсолутни
- прво место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
пионирке
- друго место на Купу
Србије у дисциплини
кате пионирке класа Б
- прво место на Купу
Србије у дисциплини
кате пионирке
апсолутна
- прво место на
националном
првенству у
дисциплинама мото
крос класа mx2
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
полетарци
- треће место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
полетарци апсолутни
- друго место на Купу
Србије у дисциплини
кате полетарци
апсолутна
- треће место на Купу

35.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00

58.

Јана Бојовић

Истакнути
спортиста

Тенис (Тениски
савез Србије)

59.

Алекса
Радојичић

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

60.

Анђела
Лазовић

Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Фудбал (Савез за
школски спорт)

61.

Никола
Трипковић

Србије у дисциплини
кате полетарци класа
Д
- треће место на
Екипном првенству
Европе у Чешкој
- учешће на
Европском првенству
за јуниоре
- 390. место на ранг
листи ИТФ
- друго место на
Првенству Србије у
дисциплини кате
полетарци
- прво место на Купу
Србије у дисциплини
кате полетарци
- треће место на
националном
првенству у
дисциплини ученици
средњих школа
- прво место на
националном
првенству у
дисциплини футсал
ученици средњих
школа

65.000,00

40.000,00

10.000,00

15.000,00

3. За реализацију Одлуке задужују се Градска управа за друштвене делатности и Градска
управа за финансије.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ ОДНОСНО ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О
РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА И
ОПРЕМАЊА
СПОРТСКИХ
ОБЈЕКАТА
НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ

Владан Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је
чланове Градског већа да је Комисија за спорт размотрила извештаје о реализацији програма
одржавања и опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2017. години, а које су
подносиоци програма доставили Градском већуна прописаном обрасцу. Након разматрања
достављених извештаја, Комисија је утврдила да је осам подносилаца програма користилио
додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку, па Комисија предлаже да
Градско веће усвоји достављене извештаје.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:

Вељко Неговановић поставио је питање завршетка радова у МЗ Јежевица.
Владан Милић је истакао да је конкурс за ову годину у току и да ова МЗ може да
конкурише.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о о реализовању програма одржавања и опремања спортских
објеката на територији града Чачка у 2017. години, који су доставили следећи подносиоци
програма:









Месна заједница Овчар Бања
Месна заједница Трбушани
Месна заједница Горња Горевница
Месна заједница Парменац
Месна заједница Вранићи
Месна заједница Вујетинци
Месна заједница Стари град
Месна заједница Сајмиште
***
Даљем току седнице присуствује Милун Тодоровић, који председава седницом.

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

А)ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ
ПОЗИВА
ЗА
УЧЕШЋЕ
НА
КОНКУРСУ
ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ
ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА
У
ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У
2018. ГОДИНИ

Славица Каранац поднела је обједињено уводно излагање у оквиру ове и 19. тачке
дневног реда упознавши чланове Градског већа да се овом Одлуком, на основу Закона о јавном
информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања, расписује конкурс за суфинансирање пројеката из
буџета града Чачка за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018.
години у форми јавног позива и дефинишу основни елементи конкурса. Конкурс се расписује за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и то за
пројекте: производње медијских садржаја, организовања и учешћа на стручним, научним и
пригодним скуповима као и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области
јавног информисања. Конкурсом се прецизније утврђују: намена средстава за остваривање
јавног интереса тј. јавни интерес који ће конкурсом суфинансирати; износ средстава која су
опредељена за конкурс; који субјекти имају право учешћа; критеријуми за оцену пројекта на
основу којих ће се додељивати средства; прецизни рокови у којима се спроводи конкурс;
информација о документацији коју прилаже подносилац пројекта и позив новинарским и
медијским удружењима као и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Комисији за
оцену пројеката у области јавног информисања.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:

Душан Радојевић поставио је питање висине средстава из буџета намењених за овај
конкурс у односу на висину средстава из прошлогодишњег конкурса.
Славица Каранац је одговорила да је висина средстава по овогодишњем конкурсу 12
милиона динара, док су средства за спровођење прошлогодишњег конкурса износила 7 милиона
динара.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
У 2018. ГОДИНИ
Члан 1.
Овом одлуком расписује се конкурс за суфинансирање пројеката из буџета града Чачка
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2018. години ( у даљем тексту:
Конкурс), у форми јавног позива и дефинишу основни елементи конкурса.
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања из буџета града Чачка у 2018. години и то за пројекте:
1. производње медијских садржаја
2. организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања
Јавни позив за учешће на конкурсу садржи:
1. намену средстава за остваривање јавног интереса тј. јавни интерес који ће се
конкурсом суфинансирати;
2. износ средстава која су опредељена за конкурс;
3. најмањи и највећи износ средстава која се одобравају по пројекту;
4. који субјекти имају право учешћа;
5. критеријуме за оцену пројекта на основу којих ће се додељивати средства
6. прецизне рокове у којима се конкурс спроводи;
7. информацију о документацији коју прилаже подносилац пројекта;
8. позив новинарским и медијским удружењима као и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији.
Члан 2.
Конкурс се расписује у циљу информисања јавности о актуелним дешавањима од
значаја за живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне самоуправе у области
културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта,
културе, туризма, привреде, заштите животне средине и здравља људи, информисања особа са
инвалидитетом односно ради подизања квалитета информисања припадника националних
мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са Законом.
Члан 3.
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, а која ће бити расподељена путем јавног позива у 2018. години у износу од
12.000.000,00 динара, опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину,

апропријација 586, економска класификација 423 „Услуге по уговору – услуге информисања
јавности“ и распоређују се за:
1. пројекте производње медијских садржаја у износу од 11.500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00
динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи
1.500.000,00 динара;
2. пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као
и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања, у износу од 500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00
динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи
500.000,00 динара.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише
80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
Члан 4.
Право учешћа на конкурсу има:
1.
2.

3.

издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја и
који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија
који је уписан у Регистар медија;
правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на
стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања
професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од става 1. тачка 3.овог члана, град Чачак не може суфинансирати пројекат
издавача медија који није уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних
прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној
форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства
ненаменски користила.
Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине
(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
Члан 5.
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
1. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
2. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује:
1. Значај пројекта са становишта:
-

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривања намене конкурса;
усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско
истраживачког приступа.

2. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима
и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти
пројекта настављају се након што се оконча подршка).
3. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност
предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне
активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:
1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења
професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од
Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за
штампу, за штампане и онлајн медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које
гарантују да се сличан случај неће поновити.
Члан 6.
Конкурс се расписује у облику јавног позива и објављује на веб сајту града Чачка
www.cacak.org.rs и у листу „Чачански глас“.
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о
изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у

области јавног информисања („Сл. гласник РС“ 8/2017) и чини његов саставни део. Образац се
објављује на сајту града Чачка.
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
-

-

попуњен предлог пројекта ( у четири примерка);
попуњен буџет пројекта ( у четири примерка);
решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне
регистре;
решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за
привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима;
потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун на дан
подношења пријаве;
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за
електронске медије;
оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно
предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у
листу „Чачански глас“.
Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско
веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА
КОНКУРС“.
Члан 7.
Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси Градско веће града Чачка, у
форми решења, а на основу предлога Комисије за оцену пројеката у области јавног
информисања ( у даљем тексту: Комисија) са образложењем и то најкасније у року од 90 дана
од дана закључења конкурса.
Предлог Комисије потписују сви чланови Комисије.
Градско веће града Чачка доставља скенирано решење сваком учеснику конкурса у
електронској форми и објављује га на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Поред Решења о расподели средстава са образложењем, објављује се и предлог
Комисије о расподели средстава, као и информација за све учеснике конкурса који су добили
мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова, у
складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су
им додељена.
Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор.
Након доношења Решења, закључује се Уговор о суфинансирању пројеката из области
јавног информисања, који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.
Члан 8.
Комисију од 3 (три) члана именује Градско веће града Чачка и то из реда независних
стручњака за медије и медијских радника, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну
функцију, у складу са правилима о борби против корупције.
Већина чланова Комисије се именују на предлог новинарских и медијских удружења,
уколико такав предлог постоји.

Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у прописаном року,
Градско веће града Чачка, именује чланове Комисије из реда независних стручњака за
медије и медијских радника.
Одлука о именовању Комисије, доноси се у форми решења.
Решењем о именовању чланова Комисије утврђују се њихова права и обавезе.
Градско веће града Чачка, кроз Јавни позив за учешће на конкурсу, позива новинарска
и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да
доставе предлог за чланове Комисије са биографијом.
Рок за достављање предлога за чланове Комисије је 20 (двадесет) дана од дана
објављивања конкурса.
Решење о именовању Комисије објављује се на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Члан 9.
У складу са одредбама потписаног Уговора о суфинансирању пројеката из области
јавног информисања, учесник конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да
достави наративни и финансијски извештај о утрошку тих средстава - на Обрасцу 2, који је
одштампан уз Правилник о изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и
чини његов саставни део и објављује се на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Уз наративни извештај, достављају се и емитовани прилози у електронском облику
односно исечци из новина, публикација, копије садржаја са портала.
Уз наведене прилоге, учесник конкурса који је добио буџетска средства је дужан да
достави извештај о емитованим прилозима, објављеним новинским чланцима, објављеним
текстовима на сајту – који ће садржати за сваки прилог следеће информације: редни број
компакт диска / исечка из новина; назив прилога / текста; тема прилога / текста; учесници
прилога; емисија у којој је прилог емитован / рубрика у новинама у којој је текст објављен.
Члан 10.
На све што није регулисано овом одлуком, примењују се одговарајуће одредбе Закона
о јавном информисању и медијима и Правилника о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања.
Б) РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У
2018. ГОДИНИ
По упознавању са предлогом у оквиру обједињеног уводног излагања по предходној
тачки дневног реда, Градско веће је једногласно расписало
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА
ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
I Предмет конкурса
Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета града Чачка за 2018. годину за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања, у циљу информисања јавности о
актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана града Чачка, о раду органа локалне
самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих,

образовања, науке, спорта, културе, туризма, привреде, заштите животне средине и здравља
људи, информисања особа са инвалидитетом односно ради подизања квалитета информисања
припадника националних мањина и другог јавног интереса у области јавног информисања у
складу са Законом и то за пројекте:
3. производње медијских садржаја
4. организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као и
унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања
II Средства за суфинансирање пројеката
Средства за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања, износе 12.000.000,00 динара и опредељена су Одлуком о буџету града Чачка за
2018. годину, а Одлуком о расписивању јавног позива за учешће на конкурсу за суфинсирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града
Чачка у 2018. години, бр. 06-155/2018-III од 27. јуна 2018. године, распоређена су за:
3. пројекте производње медијских садржаја у износу од 11.500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00
динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи
1.500.000,00 динара;
4. пројекте организовања и учешћа на стручним, научним и пригодним скуповима, као
и унапређивања професионалних и етичких стандарда у области јавног
информисања, у износу од 500.000,00 динара.
Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 50.000,00
динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи
500.000,00 динара.
Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише
80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.
III Право учешћа на конкурсу
Право учешћа на конкурсу има:
4.
5.

6.

издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за
привредне регистре;
правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијског садржаја и
који има доказ да ће суфинансирани медијски садржај бити реализован путем медија
који је уписан у Регистар медија;
правно лице, односно предузетник са пројектима организовања и учешћа на
стручним, научним и пригодним скуповима, као и са пројектима унапређивања
професионалних и етичких стандарда у области јавног информисања.

Изузетно од става 1. тачка 3.овог члана, град Чачак не може суфинансирати пројекат
издавача медија који није уписан у Регистар медија.
Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних
прихода.
Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства
намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором предвиђеном року и прописаној
форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства
ненаменски користила.

Учесник конкурса може конкурисати само са једним пројектом на једном конкурсу.
Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине
(жанровска и временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса у складу са законом.
Ако је учесник конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним
пројектом за сваки медиј.
IV Критеријуми за оцену пројеката:
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурс су:
3. мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у
области јавног информисања;
4. мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским
стандардима.
На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана посебно се оцењује:
5. Значај пројекта са становишта:
-

остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
остваривања намене конкурса;
усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима
циљних група;
идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско
истраживачког приступа.

6. Утицај и изводљивост са становишта:
- усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима
и потребама циљних група;
- степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
- мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
- разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
- степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти
пројекта настављају се након што се оконча подршка).
7. Капацитети са становишта:
- степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
- неопходних ресурса за реализацију пројекта;
- стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају
предложеним циљевима и активностима пројекта.
8. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
- прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност
предвиђеног трошка са пројектним активностима;
- економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне
активности.
На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:
1.да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних
тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и
етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за

електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн
медије);
2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују
да се сличан случај неће поновити.
V Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве
Конкурс се објављује на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs и у листу „Чачански
глас“.
Рок за подношење пријаве на конкурс је 20 (двадесет) дана од дана објављивања у
листу „Чачански глас“.
VI Пријава на конкурс
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу 1 који је одштампан уз Правилник о
изменама и допунама Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у
области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 8/2017) и чини његов саставни део. Образац
се објављује на сајту града Чачка.
Уз пријаву подносилац пројекта је дужан да приложи:
-

-

попуњен предлог пројекта (у четири примерка);
попуњен буџет пројекта ( у четири примерка);
решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне
регистре;
решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за
привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном
информисању и медијима;
потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун на дан
подношења пријаве;
дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за
електронске медије;
оверену изјаву/сагласност медија(или више њих) да ће програмски садржај бити
емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица односно
предузетника који се бави производњом медијских садржаја);

Пријава се подноси у року од 20 (двадесет) дана од дана објављивања Јавног позива у
листу „Чачански глас“.
Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној коверти, на адресу: Град Чачак – Градско
веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком: „НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА
КОНКУРС“.
VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије
Позивају се новинарска и медијска удружења као и медијски стручњаци заинтересовани
за рад у комисији да доставе предлог за чланове комисије са биографијом, који нису у сукобу
интереса и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције,
најкасније 20 (двадесет) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Чачански глас“,
на адресу: Град Чачак – Градско веће, улица Жупана Страцимира бр. 2, са назнаком
„ПРЕДЛОЗИ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈЕ ЗА КОНКУРС ЗА ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ“.

Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења која су
регистрована најмање 3 године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове
комисије подносе и доказ о регистрацији.
VIII Преузимање конкурсне документације
Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети на писарници
Градске управе града Чачка или на веб сајту града Чачка www.cacak.org.rs.
Неблаговремене пријаве као и пријаве учесника конкурса који није поднео ниједан
прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву,
Комисија неће узети у разматрање.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ШАРЧЕВИЋ
РАДИВОЈА ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ КОМУНАЛНОГ
ИНСПЕКТОРА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ
НАДЗОР ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 355-569/18-IV-6-05 ОД 13.
МАРТА 2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа
са жалбом Шарчевић Радивоја из Чачка на Решење комуналног инспектора Градске управе за
инспекцијски надзор града Чачка број 355-569/18-IV-6-05 од 13. марта 2018. године и
предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Шарчевић Радивоја из Чачка, изјављена на Решење комуналног
инспектора Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка број 355-569/18-IV-6-05 од 13.
марта 2018. године, као неоснована.
Образложење
Комунални инспектор Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка донео је
Решење којим се налаже Радивоју Шарчевићу из Чачка, улица Будимира Милошевића број 51,
да у року од 15 дана уклони са површине јавне намене три нерегистрована возила и металне
предмете које је депоновао без одобрења надлежног органа. У ставу 2. диспозитива Решења
наводи се да уколико именовани у остављеном року не уклони нерегистрована возила и металне
предмете са површине јавне намене чини прекршај из члана 95. Одлуке о комуналном реду и
општем уређењу – пречишћен текст („Службени лист града Чачка“ број 11/2015) а извршење ће
се спровести преко другог лица о трошку именованог. У ставу 3. диспозитива Решења наводи се
да жалба изјављена против овог решења не задржава његово извршење.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавио Шарчевић Радивоје кога по пуномоћју
заступа Споменка Мишчевић, адвокат из Чачка, и наводи да жалилац преко 30 година заједно са
породицом користи парцелу 2472 КО Чачак несметано до доласка Комуналне инспекције, да су
жалилац и његов брат власници суседних парцела, да није постојала намера да бесправно
користе спорну парцелу те да они нису ни знали да је Град формални корисник те парцеле јер је
никада фактички није користио и да су за ту чињеницу сазнали тек по добијању ожалбеног
решења. Даље се наводи да се жалилац бави превозничком услугом као регистрованом

делатношћу а возила која су затечена нерегистрована била су у поступку регистрације што је у
међувремену и обављено. У жалби се даље наводи да је жалилац покренуо поступак пред
надлежним судом за утврђивање својине како би доказао савесност свога правног основа и
мирну државину одржајем у ком циљу се обратио и Историјском архиву и од Републичког
геодетског завода затражио историјат спорне парцеле. Жалилац, на крају, наводи да својим
досадашњим коришћењем спорне парцеле није направио никакав прекршај, да није постојала
намера за бесправним коришћењем и предлаже да другостепени орган узимајући у обзир
наведене чињенице поништи или укине ожалбено решење како би се пре доношења било каквог
решења утврдило и ускладило правно и фактичко стање спорне парцеле.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је жалба неоснована и наводи да је
поступак инспекцијског надзора покренут на иницијативу ЈП „Градац“ Чачак које је
предложило предузимање законских мера како би се омогућио приступ кп.бр. 2472 КО Чачак,
чији је корисник град Чачак а која је бесправно заузета стварима разне намене и материјалом.
Даље наводи да је увидом у податке РГЗ-а утврђено да је предметна парцела у својини РС а у
државини града Чачка и да је инспекцијским прегледом предметне парцеле утврђено да су на
истој депонована три нерегистрована моторна возила као и метални делови разне намене, па је
комунални инспектор у складу са прописаним овлашћењима донео ожалбено решење.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

да је Шарчевић Радивоје, из Чачка, на катастарској парцели број 2472 КО
Чачак, депоновао три нерегистрована моторна возила и металне делове разне намене;
да је катастарска парцела број 2472 КО Чачак, према подацима Републичког
геодетског завода, у државној својини чији је држалац град Чачак.

Чланом 34. став 1. тачка 10. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број
88/2011 и 104/2016) прописано је да је градски комунални инспектор овлашћен да решењем
наложи уклањање ствари и других предмета са површина јавне намене ако су они ту остављени
противно прописима.
Чланом 13. став 1. тачка 10. Одлуке о комуналном реду и општем уређењу („Службени
лист града Чачка“ број 11/2015, 26/2016 и 3/2018- др. одлука ) прописано је да је у циљу заштите
површина јавне намене и површина у јавном коришћењу забрањено остављати нерегистрована,
неисправна или хаварисана возила, камп приколице као и друге ствари и предмете на
површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће
града Чачка налази да је жалба неоснована.
Правилно је првостепени орган поступио када је донео ожалбено решење, јер је
неспорно да је жалилац, на парцели која је у државној својини, депоновао нерегистрована
моторна возила и металне делове разне намене.
Наводи жалбе, пре свега наводи да жалилац, као и његови правни претходници,
предметну парцелу користи преко 30 година, односно да је у мирној и савесној државини,
немају утицаја на другачије решење ове правне ствари, обзиром да је комунални инспектор,
поступајући у границама својих овлашћења, наложио уклањање депонованих ствари са
површине јавне намене, а утврђивање и доказивање стицања права својине путем одржаја је
предмет другог поступка.
Из наведених разлога, Градско веће града Чачка одлучило је као у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена
жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у
Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ НИКОЛИЋ ВЕРЕ ИЗ
ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55103-1095/2018 ОД 23. АПРИЛА 2018.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа
са жалбом Николић Вере из Чачка на Решење центра за социјални рад града Чачка број 551031095/2018 од 23. априла 2018. године, као и предлогом решења по жалби.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир
Шипетић и истакао да су право и правда једно, а живот друго из разлога што је упознат са
ситуацијом жалиље која је доста пута долазила на примем грађана код њега. Сагледавши
документацију из Центра за социјални рад, јасно му је да Центар ради сагласно прописима јер
странка није власник куће у којој станује већ је земљиште и кућа у својини Града. Међутим,
ради се о малим средствима потребним за побољшање услова станововања од око 50 хиљада
динара, па се лично ангажовао преко организације Коло српских сестара да се набави цреп за
препокривање куће. Сматра да треба испунити план да се сваке године бар две до три куће
социјално угрожених лица побољшају за становање и на градском и на сеоском подручју.
Мисли да се морао наћи начин да се помогне и жалиљи из овог предмета, без обзира на правну
мањкавост њеног захтева, а имајући у виду и чињеницу да је корисник социјалне помоћи и
уредно измирује све рачуне на своје име и да је чак по нечијем савету поднела захтев за
легализацију куће ради остваривања својих права.
По упознавању са жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу,
Градско веће је већином гласова „за“ уз 2 „уздржана“ гласа (Драгомир Шипетић и прим. др
Славица Драгутиновић) донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Николић Вере из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални
рад града Чачка број 55103-1095/2018 од 23. априла 2018. године, као неоснована.
Образложење
Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбацује захтев Николић
Вере из Чачка, улица Радише Поштића број 16, за новчану помоћ за реконструкцију стамбеног
објекта.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Николић Вера у којој наводи да у
кући у улици Радише Поштића број 16 живи од 1970. године, да је кућа стара, прокишњава и у
веома лошем стању, те да нема средстава да санира кућу обзиром да живи сама а пензија
износи 13.000,00 динара. Даље наводи да Комисија Центра за социјални рад није уважила њен
уредно поднет захтев за легализацију као и то да годинама плаћа рачуне за комуналне услуге на
своје име и да је на лице места излазио грађевински инспектор.
У одговору на жалбу првостепени орган остаје при свим наводима из образложења
ожалбеног решења и истиче да нема места примени члана 63. став 4. Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити из надлежности града Чачка јер је увидом у уверење

Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Чачак, утврђено да у
катастарском операту подносилац захтева нема уписаних непокретности на подручју општине
Чачак.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

-

да се Николић Вера захтевом број 55103-323/2018 од 17. јануара 2018. године,
обратила Центру за социјални рад града Чачка, за новчану помоћи за
реконстукцију објекта;
да се Уверењем Републичког геодетског завода – Службе за катастар
непокретности Чачак, о подацима последњег стања у катастру непокретности,
потврђује да у катастарском операту, на име Николић Вере из Чачка, Радише
Поштића број 16, нема уписаних непокретности на подручју општине Чачак;
да се Уверењем Градске управе за урбанизам града Чачка потврђује да је
Николић Вера из Чачка 8. марта 2010. године поднела захтев за легализацију
стамбеног објекта изграђеног на кп. бр. 2199/2 КО Чачак, а поступак по овом
захтеву није окончан;
да је Комисија за стамбена питања Центра за социјални рад, дана 17. априла
2018. године донела закључак којим се предлаже одбацивање захтева жалиље
јер је утврђено да подносилац захтева није власник куће у којој станује тако да
није ималац права или правног интереса о коме се одлучује у конкретном
случају.

Чланом 63. став 4. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности
града Чачка ( „Сл.лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописано је да се изузетно,
помоћ за санацију стамбеног објекта може одобрити и лицу које је власник стана или куће, а
налази се у стању социјалне потребе, ако грађевински инспектор у вршењу инспекцијског
надзора утврди да се коришћењем стамбеног објекта доводи у опасност живот и здравље људи,
безбедност суседних објеката, безбедност околине, угрожава животна средина и наложи
извођење потребних радова или донесе решење о забрани коришћења објекта.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће
града Чачка налази да је жалба неоснована
Првостепени орган је правилно поступио када је донео ожалбено решење и одбацио
захтев Николић Вере за новчану помоћ за реконструкцију стамбеног објекта из разлога што
жалиља није власник објекта у коме станује, односно у катастарском операту жалиља нема
уписаних непокретности на територији Чачка.
Наводи жалбе, пре свега наводи да је жалиља уредно поднела захтев за легализацију
2010. године и да рачуне за комуналне услуге уредно плаћа на своје име, немају утицаја на
другачије решење ове правне ствари из разлога што подношење захтева за легализацију објекта
не потврђује власништво над објектом јер исти поступак није ни окончан а пре свега имајући у
виду да се у Катастру непокретности катастарска парцела бр. 2199/2 КО Чачак води као јавна
својина града Чачка, на којој се налази објекат, такође у јавној својини, који је изграђен пре
доношења прописа о изградњи.
Из наведених разлога, Градско веће града Чачка је одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена
жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду - Одељење у
Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења.

ДВАДЕСЕT ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 239 –
ОШ „Ратко Митровић“ Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 36.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 239, за потребе ОШ „Ратко Митровић“ Чачак, на име трошкова
геодетског снимања катастарско топографске ситуације на локацији издвојеног одељења
у Паковраћу, а у циљу стварања услова за добијање донације за замену ограде у
школском дворишту, реконструкцију тротоара и равнање дела школског дворишта.
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 „Ратко
Митровић“ Чачак, Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -0001
Фунцкионисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 239 –
ОШ „Свети Сава“ Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација
130, апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа
резерва“, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште
услуге локалне самоуправе, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 550.000,00 динара, за обезбеђење
додатних средстава на апропријацији 239, за потребе ОШ „Свети Сава“ Чачак, на
име предфинансирања играног филма „Чарапе краља Петра“, куповином 2500 карата
за ученике основних школа на територији Чачка.

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 „Свети Сава“
Чачак, Програм 9. Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -0001 Фунцкионисање
основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

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

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Славице Максимовић,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 396.000,00 динара, за обезбеђење додатних средстава на
апропријацији 242, за потребе Eкономске школе Чачак, на име предфинансирања
играног филма „Чарапе краља Петра“, куповином 1800 карата за ученике средњих
школа на територији Чачка.
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 Економска 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“.

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 333 )

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

РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 24/2017) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 32, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Текућа резерва“,
извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 15, Опште услуге локалне
самоуправе, програмска активност 0602-0009- Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 200.000,00 динара, за обезбеђење додатних средстава на
апропријацији 333, за потребе Дома културе Чачак, на име ангажовања удружења
„Позоришна трупа пајаци“ за извођење позоришне представе „Неиндентификоване“
почетком позоришне сезоне.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 333, економска
класификација 820, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности,
Индиректни корисник буџетских средстава Дом културе Чачак, Програм 13. Развој
културе и информисања, ПА 1201 -0001, Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва – средства Града.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ПРИСТУПАЊУ РАЗМЕНИ СА ПРЕДУЗЕЋЕМ
„ATENIC COMMERC“ ДОО ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић и истакла
да је Решењем Градске управе за урбанизам града Чачка од 20. јуна 2018. године усвојен
захтев Градског правобранилаштва и извршена експропријација кп.бр. 5896/1 у пов. од 5491
м2, кп. бр. 5896/2 у пов. од 1052 м2 и кп. бр. 5896/4 у пов. од 81 м2 све КО Чачак, од предузећа
„Atenic commerc“ DOO Чачак на основу Плана детаљне регулације „Кошутњак 1 - Младост“ и
решења Владе РСI од 24. маја 2018. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију у
циљу изградње јавних површина - улице Зелена долина и улице Парковске, а у корист града
Чачка Поступајући у складу са диспозитивом наведеног решења и одредбама Закона о
експропријацији Градски правобранилац града Чачка поднео је иницијативу којом се предлаже
размена кп.бр. 5125/1 КО Чачак у пов. од 7219 м2, у својини града Чачка за кп.бр. 5896/1 у пов.
од 5491 м2, кп. бр. 5896/2 у пов. од 1052 м2 и кп. бр. 5896/4 у пов. од 81 м2 све КО Чачак, чији
је власник било предузеће „Atenic commerc“ DOO Чачак. Након извршене процене вредности
свих наведених парцела и утврђивања постојања разлике у тржишној вредности, биће утврђена
обавеза доплате разлике од стране ранијег власника, а све то имајући у виду чињеницу
удаљеност локација на којима се налазе парцеле које су предмет размене. Одлука о
грађевинском земљишту прописује да Скупштина града Чачка одлучује у случајевима
располагања и прибављања грађевинског земљишта, - размене грађевинског земљишта,
споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет
експропријације, отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете
имовине и обештећења у складу са посебним законом, међусобном располагању власника
грађевинског земљишта у јавној својини и улагању у капитал јавног предузећа и друштва
капитала и регулише поступак располагања. Прибављање неизграђеног грађевинског земљишта
у јавну својину Града за потребе уређења површина јавне намене, може се, осим у поступку
прописаном законом којим се уређује експропријација, спровести и споразумом са власником
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TpaxHTH Ao3BoJry u noruoh MuHrzcrapcrBa y Be3r,r ca HoBr4M 3a[orrrJbaBarbeM.
Muxan;ro Jonuh, He KoMeHrapucaBrxu KoHKperHy raqKy, npenopyr{Ho je :a y6yayhe 4a ce
KOA pa3MeHe 3eMJLHIIITa HIrKaAa He I4Ae Ha pa3MeHy,,MeTap 3a MeTap" S6Or nOreuqujanHe rurere roja
6u 6uta HaHera fpaay Hero Aa ce pa3MeHa yaerc o6pauyHaBa ro BpeAHocrrr 3eMJburrrra re Aa cBaKa oA
crpaHa rpe6a Ia BpuH .qorrJrary yKoJrr4Ko BpeAHocrn 3eMJbr,rura HHcy HLeHTHqHe.

ilo

Mu.nyn To4oponuh je ucrarcao cnequ$uvHocr

o3aKorr,ema, anu ga je To yBeK y HcroM nojacy.

pa3MeHe ,,Merap 3a Merap"

y

cnyuajeaulra

Becna {uurpuh je ucrar.na Aa ce cJriDr(e ca H3JraraH,eM r-AHHa Joeuha, re Aa he ce H y oBoM
nocryrrKy cHrypHo crrpoBecru o6pauyuararbe tto BpeAHocrH 3eMJbnrrrra.

flo yno:uamy ca rpeAJloroM H 3aBpueHoM rperpecy fpa4cxo aehe je je4HomacHo yrBpruJro
Ilpe4nor perxelba o npucryrrarLy pa3MeHH ca rrpeAysehem ,,Atenic commerc'o 4oo rlauar, n
AocraBuJro Crcynrurunn Ha piBMarpame H AoHorrreH,e.

***
Mu.nyn To4oponuh, o6arectuo je u,ranore fpa4crcor eeha 4a je oAJryqeHo rro
je 64. ce4Hrzqy fpa4crcor aeha:ax.myuuo y 1 I .{acoea n 50 ruuuyra.

oBHM raqKaMa

AHeBHor pe4a, na

|PAACKO BEhE
Iipoj: 06- 155/201 B-lll
27. jyn 2018. roaune

-",rrlqa

Aaqrlh

3aMeHHK rpaAoHaqerH

d\
3anucHux ca 64. ceAHHr-le fpagcxor neha yceojeHje ua 65. ceAHnrru I-pa4crcor seha 6poj 06172/2018-III oa l0 jyla 2018. roaraHe.

