ЗАПИСНИК
СА ШЕЗДЕСЕТПЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 10. јула 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 65. седницу Градског већа и истом председавао.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 9 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, Душан Радојевић, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, др
Велимир Дробњак, др Милан Лукић, Анђелка Новаковић и Немања Трнавац, а одсутни су прим.
др Славица Драгутиновић, Драгомир Шипетић, Михаило Јовић и Славко Веселиновић.
 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум, те
може да ради и пуноважно одлучује;
 да седници Градског већа присуствују:
-

Владан Милић, помоћник Градоначелника 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
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Владимир Грујовић, наелник Градске управе за локални економски развој
Славица Максимовић, представник Градске управе за финансије
др Љиљана Миловановић, одборник Скупштине града
Игор Кривокапић, председник Комисије за спровођење конкурса за избор директора
јавних предузећа
Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“
Драгана Јовановић, представник Комисије за надзор
др Влајисав Папић, председник Комисије за процену штете у пољопривреди настале
након елементарне и друге непогоде
Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима
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 64. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 64. седнице
Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће
једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 64. седнице Градског већа града Чачка број 06-155/2018-III
од 27. 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.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда.
Вељко Неговановић предложио је да се дневни ред седнице допуни следећом тачком:
-

ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОВЛАЧЕЊУ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ СА ДНЕВНОГ РЕДА СКУПШТИНЕ ГРАДА
САЗВАНЕ ЗА 11. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ
Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило.

Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није
било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. РАЗМАТРАЊЕ
АМАНДМАНА
НА
ПРЕДЛОГ
АКЦИОНОГ
ПЛАНА
СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА 2018-2025. ГОДИНЕ
2. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛИМ ОТПАДОМ
3. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБАВЉАЊУ
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
4. РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД 2018 – 2027. ГОДИНЕ
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“

О

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ БРОЈА ДЕЦЕ У
ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ ДЕЛА УЛИЦЕ ЉУБИЋ ПОЉЕ 2 СА ПОТРЕБНИМ
ИНФРАСТРУКТУРНИМ ВОДОВИМА НА КП. БР. 783/11 КО КОЊЕВИЋИ
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ
ПОСЛОВНОГ
ОБЈЕКТА
–
НАДСТРЕШНИЦЕ
ЗА
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ КОМПОСТА (ХУМУСА) ПРИЗЕМНЕ
СПРАТНОСТИ
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП. БР. 5728/1 КО ЧАЧАК
12. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О
КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 3/8 И 3/10 ОБЕ КО АТЕНИЦА

ПРОДАЈИ

13. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О ПРОДАЈИ ДЕЛА
КАТАСТАРСКE ПАРЦЕЛE БРОЈ 3577/2 КО ЧАЧАК
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ДЕЛА КП. БР. 1500/8 КО ЉУБИЋ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА
ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
КП. БР. 928/3 КО ВИЉУША
16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ
ЗАЈЕДНИЦИ КАТРГА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ
УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И /ИЛИ ДЕТЕТОМ СА
СМЕТАЊАМА У РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „АКВАПАН ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО ВРАНИЋИ,
ЧАЧАК
19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „УСПОН“ ДОО ЧАЧАК
20. РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
ПРИЧИЊЕНИМ
ШТЕТАМА
НА
ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА ОД ГРАДА И БУЈИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА

21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У 2017. ГОДИНИ
22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊЕГ,
ОДНОСНО ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ
23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И
ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ
24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ,
ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТЕ
НА ОПШТИНСКИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НАСТАЛЕ НАКОН
ЕЛЕМЕНТАРНЕ И ДРУГЕ НЕПОГОДЕ
26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 498)
27. ДОНОШЕЊЕ ЗАКЉУЧКА О ПОВЛАЧЕЊУ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ СА ДНЕВНОГ РЕДА СКУПШТИНЕ
ГРАДА САЗВАНЕ ЗА 11. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА РОМА И РОМКИЊА 2018-2025.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало један амандман на Предлог
Акционог плана социјалног укључивања Рома и Ромкиња 2018-2025. године и то Амандман I
који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном излагању образложио
Владимир Грујовић, истакавши да се амандман односи на измену Акционог плана социјалног
укључивања Рома и Ромкиња 2018 - 2025 у области Здравље, тако што се предложени
табеларни преглед циљева, активности, мера, индикатора и носилаца реализације предложеног
у области Здравље на странама 12, 13. и 14. мења. Подносилац Амандмана сматра да
предложене измене Акционог плана прецизирне и потпуније дефинишу циљеве, активности,
мере, индикаторе уважавајући стратегију за социјално укључивање Рома и Ромкиња у
Републици Србији за период 2016 -2025, Акциони план за примену ове Стратегије за период
2017-2018 као и циљеве, активности и мере које је предлагач овог документа навео. Предлаже
да се амандман прихвати јер Акциони план, осим основних елемената, може да садржи и
додатне елементе.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.

По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
КОМУНАЛИМ ОТПАДОМ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало 6 амандмана на Предлог
Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналим отпадом и то:
1) Амандман I који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 3. став 1. где
после тачке 3. треба брисати део текста „животне средине или угрози здравља људи а укупно
излучивање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излучених материја не
смеју бити значајни а посебно не могу да угрожавају квалитет површинских или подземних
вода“. Подносилац амандмана сматра, на основу смисла дела текста после тачке 3, да је то део
описа за инертни отпад па обзиром да се инертни отпад као израз не употребљава поменути део
текста треба избрисати. Предлаже да се овај амандман прихвати.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
2) Амандман III који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се овај амандман односи на члан 9. став
2. који би се променио тако да гласи: „Инвеститор вишепородичног стамбеног или стамбенопословног објекта дужан је да набави типске посуде за одлагање комуналног отпада у броју који
је одређен техничком документацијом за изградњу објекта, а одржавање и замену ових посуда
врши Предузеће“. Подносилац амандмана сматра да Предлог одлуке треба допунити обавезом
инвеститора, како за породичне вишестамбене објекте тако и за стамбено-пословне објекте, да
набави типске посуде за одлагање комуналног отпада. Предлаже да се овај амандман прихвати
из разлога што прецизира одређене обавезе.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
3) Амандман IV који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се овај амандман односи на члан 14. где
после става 1. треба додати нови став који гласи: „Предузеће је одговорно за чишћење и
уклањање отпада у случају расипања или испадавања отпада током транспорта“. Подносилац
амандмана сматра да је Одлуком прописана обавеза предузећа да смеће расуто око посуда
очисти у складу са Законом о управљању отпадом, али да би у Одлуци требало додати и обавезу
чишћења отпада у случају расипања или испадавања током транспорта ако се има у виду да
Предузеће одвози отпад и у отвореним возилима“. Предлаже да се овај амандман не прихвати
јер је Одлуком већ предвиђена обавеза Предузећа приликом одвоза отпада а евентуални
прекршај прописан је посебним Законом.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман није прихватило, па
предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати.

4) Амандман V који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се овај амандман односи на члан 16. где
би се после става 1. додао нови став који гласи: „Предузеће је дужно да обезбеди да различите
врсте отпада остану одвојене током транспорта“. Подносилац амандмана сматра да корисници
услуге одређеним Програмом сакупљања комуналног отпада су дужни да на месту настајања
комуналног отпада изврше његову примарну селекцију (раздвајање) на рециклабилни (суви) и
нерециклабилни (мокри) отпад и да ради лакшег даљег третмана односно поновног
искоришћавања отпада Предузеће треба да обезбеди да различите врсте отпада остану одвојене
током транспорта у складу са Законом о управљању отпадом. Предлаже да се амандман
прихвати због јавније формулације члана 16.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
5) Амандман II који je поднелa одборник Виолета Марковић, а у уводном излагању
образложила Весна Дмитрић, истакавши да се овај амандман односи на члан 21. став 4. који би
се променио тако да гласи: „У нето грађевинску површину стамбеног или пословног простора
на основу које се обрачунава цена комуналне услуге за кориснике са градског подручја
урачунава се и нето грађевинска површина објекта који је у фунцкији главног објекта (шупе,
гараже, оставе и слично) као и нето грађевинска површина ходника и заједничких просторија у
вишепородичним (колективним) стамбено и стамбено-пословним зградама сразмерно
површини станова корисника услуге у односу на укупно нето грађевинску површину зграде“.
Подносилац амандмана сматра да се предложеном изменом на јаснији и правно технички
правилнији начин формулише наведена одредба тако да буде јасно да се одредба односи само
на кориснике са градског подручја. Предлаже да се амандман прихвати, због прецизирања.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
6) Амандман VI који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 23. став 1.
где се табела категорија 1 мења тако да гласи: „Судови, тужилаштва, здравствене установе,
државни органи и организације, политичке организације, јавна предузећа и установе чији је
оснивач локална самоуправа, војне установе, установе образовања и васпитања, науке, културе,
физичке културе, ученичког и студентског стандарда, социјалне заштите, здравствене бриге о
деци, социјалног осигурања, удружења из области науке, културе, образовања, васпитања,
спорта и слично“. Предлагач амандмана сматра да се овом изменом на свеобухватнији начин
прецизира члан 23. Предлаже да се амандман прихвати из разлога што прецизније даје значај
термину Здравствене установе.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
ТРЕЋА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О
ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ УПРАВЉАЊА
ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало 4 амандмана на Предлог
Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима и то:

1) Амандман I који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 9. став 4.
који се мења тако да гласи: „Након истека дозвољеног времена на паркиралиштима наведеним у
ставу 2. овог члана корисник паркиралишта је дужан да изврши нову уплату с тим што се време
паркирања може продужити најдуже за један сат“ и став 5. који би гласио „Корисник
паркиралишта је дужан да уклони возило са паркиралишта под претњом принудног одношења
возила након истека дозвољеног времена паркирања или ако корисник не изврши нову уплату у
смислу става 4. овог члана“. Предлагач амандмана сматра да у ставовима чију измену предлаже
нису тачни ставови на које се позива. Предлаже да се амандман прихвати, јер се њиме
отклањају техничке грешке у предлогу Одлуке.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
2) Амандман II који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 11. став 2.
алинеја 3. која се мења тако да гласи: „лица која имају обострано оштећење вида најмање 90%“.
Предлагач амандмана сматра да су особе са оштећеним видом особе са потпуним или
делимичним оштећењем вида (слебе и слабовиде) тако да формулација коју предлаже обухвата
обе категорије (губитак вида - 100% и смањење најмање 90%). Предлаже да се амандман не
прихвати обзиром да предлог Одлуке на јасан начин прописује овај услов и у складу је са
Правилником о утврђивању телесног оштећења.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман није прихватило, па
предлаже Скупштини да поднети Амандман не прихвати.
3) Амандман III који је поднелa одборник др Љиљана Миловановић, а у уводном
излагању образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 20. став 2.
који се мења тако да гласи: „Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за
оштећење возила, крађу возила или предмета из возила које користи јавно паркиралиште“.
Предлагач амандмана сматра да поред тога што предузеће нема обавезу чувања возила као и
одговорност за оштећење и крађу возила нема ни одговорност за крађу предмета из возила које
користи јавно паркиралиште. Предлаже да се амандман прихвати, као оправан.
Др Љиљана Миловановић образложила је разлоге за подношење амандмана.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
4) Амандман I који је поднелa одборник Виолета Марковић, а у уводном излагању
образложила Весна Дмитрић, истакавши да се амандман односи на члан 35. став 4. аленију 1
која се мења тако да гласи „у случајевима када се ове мере могу предузети на основу закона и
одлука града Чачка“. Предлагач амандмана сматра да се предложеном изменом на јаснији и
правно-технички и правилнији начин формулише наведена одредба. Предлаже да се амандман
прихвати.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ АМАНДМАНА НА ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД
2018 – 2027. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је разматрало један амандман на Предлог
Програма заштите животне средине града Чачка за период 2018 – 2027. године и то: Амандман
III који је поднелa одборник Виолета Марковић, а у уводном излагању образложила
Мирјана Ђоковић, истакавши да се овај Амандман односи на део програма Акциони планови
за достизање специфичних циљева у делу 8.5. Зелене јавне површине који се мења тако да
гласи: „Специфични циљ 1 – Урађен катастар зелених површина у табеларном приказу
активности/мере, израда катастра јавних зелених површина у колони надлежна
институција/Установа/предузеће/носилац активности- ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
ЧАЧАК И ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И
ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ“ и у колони временски рок“- 22.02.2020. године“.
Предлагач амандмана сматра да је одлуком о одржавању зелених површина донетом у марту
ове године дефинисано да Предузеће успостави катастар јавних зелених површина две године
од ступања на снагу ове Одлуке, па би ово било усклађивање са овом Одлуком. Предлаже да се
амандман прихвати.
По упознавању са Амандманом, Градско веће поднети Амандман једногласно је
прихватило, па предлаже Скупштини да поднети Амандман прихвати.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА
О
ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА
ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“
МРЧАЈЕВЦИ

Игор Кривокапић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и
упознао чланове Градског већа са поступком који је спровела Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа, а у вези именовања директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци.
Истакао је да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 22, 23. и 26. марта 2018. године,
донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци и огласила Јавни конкурс за
именовање директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца
„Моравац“ Мрчајевци. Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 30/2018,
дневном листу „НДН Српски телеграф“ и на интернет страници града Чачка. Јавни конкурс је
био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику РС“. Јавни конкурс спровела
је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је именовала
Скупштина града Чачка. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном конкурсу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаце „Моравац“
Мрчајевци поднето четири пријаве и да су исте благовремене. На основу увида у доказе о
испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата,
Комисија је на седници одржаној 28. јуна 2018. године, у складу са одредбама Закона о јавним
предузећима, утврдила да се изборни поступак за именовање директора Јавног комуналног
предузећа за водовод, одржање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци спроводи за кандидата
Милоја Војиновића, доктора ветеринарске медицине из Чачка. Комисија за спровођење
конкурса за избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о
мерилима за именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је
увидом у податке из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором,
извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу спроведеног

изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 9. јула 2018. године, утврдила резултате за
кандидата и саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за
водовод, одржавање чистоће и пијаце „Моравац“ Мрчајевци са једним кандидатом, Милојем
Војиновићем из Чачка, који је испунио прописане услове за избор директора Јавног комуналног
предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаце„Моравац“ Мрчајевци. На основу достављене
Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаце „Моравац“ Мрчајевци и Записника о спроведеном изборном поступку за избор
директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца „Моравац“
Мрчајевци, утврђен је предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за водовод,
одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, именује кандидат са Ранг листе, Милоје
Војиновић, доктор ветеринарске медицине из Чачка, на период од четири године.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаце
„Моравац“ Мрчајевци, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА
О
ИМЕНОВАЊУ
ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК

Игор Кривокапић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и
упознао чланове Градског већа са поступком који је спровела Комисија за спровођење конкурса
за избор директора јавних предузећа, а у вези именовања директора ЈКП „Комуналац“ Чачак.
Истакао је да је Скупштина града Чачка, на седници одржаној 15. и 16. маја 2018. године,
донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа
за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак и огласила Јавни конкурс за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак.
Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику РС“ бр. 39/2018, дневном листу „НДН
Српски телеграф“ и на интернет страници града Чачка. Јавни конкурс је био отворен 30 дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“. Јавни конкурс спровела је
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, коју је именовала
Скупштина града Чачка. Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавном конкурсу за именовање
директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак
поднето две пријаве и да су исте благовремене. На основу увида у доказе о испуњености
прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на
седници одржаној 28. јуна 2018. године, у складу са одредбама Закона о јавним предузећима,
утврдила да се изборни поступак за именовање директора Јавног комуналног предузећа за
одржање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак саставила списак кандидата међу којима се
спроводи изборни поступак за именовање директора и то: Петар Домановић, доктор техничких
наука и Милоје Војиновић, доктор ветеринарске медицине. Комисија за спровођење конкурса за
избор директора јавних предузећа је, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за
именовање директора јавног предузећа, спровела изборни поступак у коме је увидом у податке
из пријаве, поднету и прибављену документацију и усменим разговором, извршила оцену
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата. На основу спроведеног изборног
поступка, Комисија је на седници одржаној 9. јула 2018. године, утврдила резултате за
кандидате и саставила Ранг листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за
одржавање чистоће и пијаце „Комуналац“ Чачак са два кандидата који испуњавају прописане
услове за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаце
„Комуналац“ Чачак. На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног
комуналног предузећа за одржавање чистоће и пијаце „Комуналац“ Чачак и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање

чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, утврђен је предлог да се за директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање чистоће и пијаца „Комуналац“ Чачак, именује први кандидат са Ранг
листе, Петар Домановић, доктор техничких наука из Чачка, на период од четири године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Душан
Радојевић који је истакао да је биографија предложеног кандидата изванредна.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно утврдило
Предлог решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање
чистоће и пијаце „Моравац“ Мрчајевци, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О
ОРГАНИЗОВАЊУ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ЧАЧКА“

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Војин Јаковљевић,
истакавши да је правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о организовању
установе “Туристичка организација Чачка” садржан је у Закону о туризму. Овом Одлуком
врши се усклађивање Одлуке о организовању установе “Туристичка организација Чачка” са
одредбама Закона о изменама и допунама Закона о туризму, а измене су извршене у члану 9,
члану 17. став 1 и члану 26. и објаснио о каквим се изменама ради.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
изменама одлуке о организовању Установе „Туристичка организација Чачка“ и доставило
Скупштини на разматрање и доношење.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ВЕЋЕГ
БРОЈА ДЕЦЕ У ВАСПИТНИМ ГРУПАМА У ПРЕДШКОЛСКИМ
УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК У РАДНОЈ
2018/2019. ГОДИНИ

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Милка Станковић је истакла да
је правни основ за доношење овог решења садржан у Закону о предшколском васпитању и
образовању којим је прописано да ако не постоји могућност за формирање васпитних група у
складу са чланом 30. став 3., оснивач може утврдити мањи односно највише 20% већи број деце
од броја који се уписује у васпитну групу у складу са критеријумима које прописује министар.
Правилником о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се
уписује у васпитну групу министар је прописао критеријуме на основу којих оснивач може
утврдити мањи односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у васпитну групу.
Ако не постоји могућност за формирање васпитних група у складу са ставом 3. овог члана,
оснивач може утврдити мањи, односно највише 20% већи број деце од броја који се уписује у
васпитну групу, у складу са критеријумима, које прописује министар. Правилником о
критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписује у
васпитну групу прописано је у којим случајевима се може утврдити већи број деце од Законом
утврђеног броја у васпитним групама. Стварањем могућности да се упише већи број деце од
прописаног норматива као и субвенционисањем боравка деце у предшколским установама чији
је оснивач друго правно или физичко лице (за 650 деце са износом од 11.000,00 по детету)
знатно је смањен број деце која нису обухваћена предшколским образовањем.

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић поставио је питање тачног броја уписане деце у једној и другој
Предшколској установи.
Милка Станковић је одговорила да је број уписане деце у ПУ „Моје детињство“ Чачак
1645 у целодневном боравку, у припремном предшколском боравку има 186 деце, у мешовитим
групама у Заблаћу има 39 деце у четворосатном боравку и у мешовитој групи у вртићу „Мали
капетан“ уписано је 24-оро деце у двочасовном боравку. У ПУ „Радост“ Чачак уписано је 1495
деце, укупно у свим групама.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
утврдило Предлог решења о утврђивању већег броја деце у васпитним групама у предшколским
установама чији је оснивач град Чачак у радној 2018/2019. години, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ДЕЛА УЛИЦЕ ЉУБИЋ ПОЉЕ 2
СА ПОТРЕБНИМ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ВОДОВИМА НА КП.
БР. 783/11 КО КОЊЕВИЋИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. и истакла
да је град Чачак, поднео дана 5. јула 2018. године захтев за доношење решења о прибављању у
јавну својину изградњом дела улице Љубић поље 2, почев од магистрале - обилазнице, дужине
373,42м са потребним инфрастуктурним водовима на к.п. бр. 783/11 КО Коњевићи.
Пројектантска вредност прве фазе инвестиције је 32,1 милион динара са ПДВ-ом, а средства за
изградњу планирана су у буџету града Чачка. Изградња наведене саобраћајнице неопходна је за
потребе индустријске зоне „Коњевићи“ у Коњевићима. Закон о јавној својини предвиђа
могућност прибављања непокретности у јавну својину изградњом објекта и регулише да о
прибављању непокретности у јавну својину јединице локалне самоуправе одлучује орган
одређен статутом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да
Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној
својини града.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом дела улице Љубић поље 2 са потребним
инфраструктурним водовима на кп. бр. 783/11 КО Коњевићи, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА –
НАДСТРЕШНИЦЕ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНУ ПРОИЗВОДЊУ
КОМПОСТА (ХУМУСА) ПРИЗЕМНЕ СПРАТНОСТИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић и истакла
да је град Чачак поднео иницијативу за прибављање у јавну својину изградњом пословног
објекта - надстрешнице за експерименталну производњу компоста ( хумуса), приземне
спратности, бруто површине 554,31 м2 на кп. бр. 5682/1 КО Чачак, за потребе ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак.
Пројектантска вредност је 8,4 милиона динара са ПДВ-ом. Средства за изградњу су обезбеђена
кроз Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018-ту годину.
Закон о јавној својини прописује да о прибављању стварима у својини јединице локалне
самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе

одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка
прописано је да о прибављању непокретности у јавну својину града одлучује Скупштина града
Чачка.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом пословног објекта – надстрешнице за експерименталну
производњу компоста (хумуса) приземне спратности, и доставило Скупштини на разматрање и
доношење.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ
ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ДЕЛА КП. БР. 5728/1
КО ЧАЧАК

Весна Дмитрић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши
да је ЈKП „Чачак“ Чачак поднео захтев за прибављање у јавну својину дела кп. бр. 5728/4 у
повшини од око 200 м2. Наведено предузеће је на основу Решења о одобрењу за изградњу
Министарства за инфраструктуру од 31. марта 2008. године изградило два надземна резеорвара
за мазут запремине 2х 350 м3 на кп. бр. 5728/4 КО Чачак. За наведене објекте није прибављено
одобрење за употребу јер није била испоштована потребна зона опасности и законска
удањеност мазутних резервоара од суседних објеката и парцела. Да би наведена дозвола могла
бити прибављена у складу са важећим прописима потребно је прибавити део кп. бр. 5728/1 КО
Чачак у површини од око 200 м2. Законом о јавној својини предвиђено је да о прибављању
стварима и располагању истима у својини јединице локалне самоуправе под условима
прописаним законом одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом
и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка, као орган јединице локалне
самоуправе одређена је за одлучивање о прибављању непокретности Скупштина града Чачка.
Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
прописани су услови прибављања непокретности и поступак јавног надметања и прикупљања
писмених понуда. Законом о јавној својини предвиђено је да се изузетно, непокретне ствари
могу прибавити или отуђити непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа
процењене тржишне вредности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код
прибављања), ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, као и да о
прибављању ствари и располагању стварима у јединици локалне самоуправе под условима
прописаним законом одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом
и Статутом јединице локалне самоуправе. Одлуком о грађевинском земљишту прописано је у
којим случајевима Скупштина града о прибављању земљишта и прописује доношење решења
о приступању располагању. Како се у конкретном случају ради о непокретности која по својим
карактеристикама једина одговара потребама власника, односно корисника, прибављање
конкретне парцеле је оправдано и целисходно, истим се остварује интерес јединице локалне
самоуправе и не би могло бити обављено јавним надметањем или прикупљањем писмених
понуда, то се предлаже Скупштини града Чачка, да решење о приступању прибављању
непокретности усвоји у тексту како је то предложено.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
приступању прибављању у јавну својину дела кп. бр. 5728/1 КО Чачак, и доставило Скупштини
на разматрање и доношење.

ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О
ПРОДАЈИ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА БРОЈ 3/8 И 3/10
ОБЕ КО АТЕНИЦА

Весна Дмитрић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је
чланове Градског већа са понудом Бугарчић Николе, Бугарчић Александра и Бугарчић
Младомира, сви из Београда, који граду Чачку нуде на продају пољопривредно земљиште
ближе означено као катастарске парцеле број: 3/8, л. н. бр. 2800, по култури њива 1. класе у
површини од 0.42,24 ха, КО Атеница, и к.п. бр. 3/10, л.н. бр. 2800, по култури њива 1. класе у
површини од 0.37,90 ха, КО Атеница. Уз понуду је достављен и препис из листа непокретности
за наведене парцеле издате од РГЗ-Служба за катастар непокретности у Чачку на основу којих
је утврђена површина, режим својине и власници , а по службеној дужности је прибављена и
Информација о локацији за наведене катастарске парцеле коју је издала Градска управа за
урбанизам. По службеној дужности, прибављен је податак о тржишној вредности понуђеног
пољопривредног земљишта од Ј.П. "Градац" Чачак заједно са изјашњењем о заинтересованости
тога предузећа за прибављање наведених непокретности у јавну својину града Чачка. На основу
Информације о локацији, утврђено је да су наведене катастарске парцеле обухваћене Планом
генералне регулације "Атеница-Кулиновци" у Чачку и према наведеном планском акту улазе у
састав Урбанистичке целине 4.8 (пословање и индустрија) и у састав планиране јавне
саобраћајне површине - Улица бр. 7 (радни назив), чији планирани профил износи 10.0 м. Мањи
(југо-западни) делови катастарских парцела број 3/8 и 3/10, обе у КО Атеница су у обухвату
Плана детаљне регулације "Атеница" у Чачку и према наведеном планском акту налазе се у
зони породичног становања. ЈП "Градац" Чачак изјаснило се да се наведене катастарске
парцеле налазе у четвртој зони, а износ накнаде за грађевинско земљиште у поступку
прибављања у јавну својину града Чачка утврђен је Програмом уређивања грађевинског
земљишта за 2018. годину, а цена за означену зону износи 2.913,24 дин/м2 и да исто предузеће
није заинтересовано за прибављање у јавну својину града Чачка наведених парцела. Законом о
враћању одузете имовине и обештећењу прописано је да је враћена имовина у слободном
промету, а Република Србија, односно јединица локалне самоуправе има право прече куповине
приликом првог отуђења. Одлуком о грађевинском земљишту прописано је да лице које
намерава да отуђи грађевинско земљиште (и поред чињенице што је у листу непокретности
означено као пољопривредно земљиште јер је у обухвату наведеног планског акта) на коме Град
има право прече куповине према важећим прописима, дужно је да поднесе понуду надлежном
органу управе којом Граду нуди на продају предметно грађевинско земљиште, а Градско веће
доноси одлуку да се понуда прихвати или да се понуда не прихвати.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
НЕ ПРИХВАТА се понуда Бугарчић Николе из Београда, Ул. Отона Жупанчића бр. 48,
Бугарчић Александра из Београда, Ул. Косте Нађа бр. 20, и Бугарчић Младомира из Београда,
Ул. Гочка бр. 47, као сувласници, нуде на продају катастарске парцеле број: 3/8, л. н. бр. 2800,
пољопривредно земљиште, по култури њива 1. класе у површини од 0.42,24 ха, КО Атеница, и
к.п. бр. 3/10, л.н. бр. 2800, пољопривредно земљиште, по култури њива 1. класе у површини од
0.37,90 ха, КО Атеница, са њиховим уделом и то:
Бугарчић Никола из Београда, Ул. Отона Жупанчића бр. 48, са 1/4 дела, Бугарчић
Александар из Београда, Ул. Косте Нађа бр. 20, са 1/4 дела, и Бугарчић Младомир из Београда,
Ул. Гочка бр. 47, са 2/4 дела, по цени од 58.500,00 динара, по једном ару.

ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О НЕПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ О
ПРОДАЈИ ДЕЛА КАТАСТАРСКE ПАРЦЕЛE БРОЈ 3577/2
КО ЧАЧАК

Весна Дмитрић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознала је
чланове Градског већа са понудом Обреновић Братислава , Стојановски Весне и Обреновић
Ивана, сви из Чачка, и Катанић Светлане и Веснић Снежане, обе из Београда, којом граду Чачку
нуде на продају грађевинско земљиште ближе означено као део катастарске парцеле број:
3577/2, л. н. бр. 10412, градско грађевинско земљиште, по култури њива 1. класе у површини од
0.10,25 ха, КО Чачак по цени од 5 000 евра, по једном ару. Уз понуду су достављени и преписи
из листа непокретности за наведене парцеле издате од РГЗ-Служба за катастар непокретности у
Чачку на основу којих је утврђена површина, режим својине, власници и корисници, а по
службеној дужности је прибављена и Информација о локацији за наведене катастарске парцеле
коју је издала Управа за урбанизам. По службеној дужности, прибављен је податак о тржишној
вредности понуђеног грађевинског земљишта од ЈП "Градац" Чачак заједно са изјашњењем о
заинтересованости тога предузећа за прибављање наведених непокретности у јавну својину
града Чачка. На основу Информације о локацији, утврђено је да су наведене катастарске
парцеле обухваћене Планом генералне регулације "Центар" у Чачку и према наведеном
планском акту налазе се у урбанистичкој зони 10 - у саставу Урбанистичке целине 10.1
(становање високих густина насељености 200-350 ст./ха). Предметне катастарске парцеле су
понуђене на продају само у делу па прибављање таквог дела земљишта не представља
комплетно решене имовинско-правне односе за евентуалног стицаоца град Чачак, јер на
парцели постоји и други сукорисник, односно сувласник Република Србија. ЈП "Градац" Чачак
изјаснило се да се наведене катастарске парцеле налазе у трећој зони, а износ накнаде за
грађевинско земљиште у поступку прибављања у јавну својину града Чачка утврђен је
Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину, а цена за означену зону износи
4.084,02 дин/м2 и да исто предузеће није заинтересовано за прибављање у јавну својину града
Чачка наведених парцела. Законом о враћању одузете имовине и обештећењу прописано је да је
враћена имовина у слободном промету, а Република Србија, односно јединица локалне
самоуправе има право прече куповине приликом првог отуђења. Одлуком о грађевинском
земљишту прописано је да лице које намерава да отуђи грађевинско земљиште на коме Град
има право прече куповине према важећим прописима, дужно је да поднесе понуду надлежном
органу управе којом Граду нуди на продају предметно грађевинско земљиште, а Градско веће
доноси одлуку да се понуда прихвати или да се понуда не прихвати.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
НЕ ПРИХВАТА се понуда Обреновић Братислава из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32,
Стојановски Весне из Чачка, Ул. Драгана Вранића бр. 5, Обреновић Ивана из Чачка, Ул.
Балканска бр. 53/А, Катанић Светлане из Београда, Ул. Далматинска бр. 97-99 и Веснић
Снежане из Београда, Ул. Браће Јерковић бр. 73, којом граду Чачку, као сувласници, нуде на
продају део катастарске парцеле број: 3577/2, л. н. бр. 10412, градско грађевинско земљиште, по
култури њива 1. класе у површини од 0.10,25 ха, КО Чачак, са њиховим уделом и то:
Обреновић Братислав из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32, са 506/2050 дела, Стојановски Весна из
Чачка, Ул. Драгана Вранића бр. 5, са 506/2050 дела, Обреновић Иван из Чачка, Ул. Балканска
бр. 53/А, са 253/2050 дела, Катанић Светлана из Београда, Ул. Далматинска бр. 97-99, са
253/2050 дела, и Веснић Снежана из Београда, Ул. Браће Јерковић бр. 73, са 253/2050 дела и део
к.п. бр. 3577/3, л.н. бр. 10413, градско грађевинско земљиште по култури њива 1. класе у
површини од 0.10,05 ха, КО Чачак, са њиховим уделом и то:
Обреновић Братислав из Чачка, Ул. Цара Душана бр. 32, са 450/4020 дела, Стојановски
Весна из Чачка, Ул. Драгана Вранића бр. 5, са 450/4020 дела, Обреновић Иван из Чачка, Ул.

Балканска бр. 53/А, са 225/4020 дела, Катанић Светлана из Београда, Ул. Далматинска бр. 9799, са 225/4020 дела, и Веснић Снежана из Београда, Ул. Браће Јерковић бр. 73, са 225/4020
дела, по цени од 5000 евра, по једном ару.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДЕЛА КП. БР. 1500/8 КО
ЉУБИЋ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ
ОЗАКОЊЕЊА

Весна Дмитрић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове
Градског већа са иницијативом Милољуба Јовановић из Чачка, за отуђење грађевинског
земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи је наведено
да је власник кп.бр. 1497/6 КО Љубић на којој је саградио објекат који је потребно озаконити и
који се делом у површини од 16 м2 налази на кп. бр. 1500/8 КО Љубић која је у јавној својини
града Чачка. Предлаже исправку граница суседних катастарских парцела, како би се његов
објекат који се налази на кп. бр. 1497/6 КО Љубић могао озаконити. Испитујући уредност и
потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног
лица. Уз иницијативу су приложени копија плана, информација о локацији и елаборат геодетсих
радова. Увидом у наведене документе утврђено је да је Милољуб Јовановић уписан као
носилац права коришћења кп.бр. 1497/6 КО Љубић, површине 743 м2 на којој је евидентиран
објекат. Део објеката налази се на кп. бр. 1500/8 КО Љубић. Увидом у информацију о локацији
утврђено је да је за потребе озакоњења објеката потребно извршити исправку граница суседних
парцела. Увидом у елаборат геодетских радова утврђено је да је од кп.бр. 1500/8 КО Љубић
потребно одвојити површину одукупно 16 м2 и припојити кп.бр. 1497/6 КО Љубић.На основу
свега изнетог оправдано је и целисходно извршити измену граница суседних парцела. Одлука о
грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка одлучује о отуђењу и
прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним законом о планирању и
изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке граница,
формирања грађевинских парцела и др.), да надлежни орган који одлучује о располагању и
прибављању грађевинског земљишта доноси решење о приступању располагању грађевинским
земљиштем у јавној својини, као и да надлежни орган решењем о приступању располагању
грађевинским земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско
земљиште.
По упознавању са предлогом Градско веће је јденогласно донело:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу непосредном погодбом дела кп.бр. 1500/8 КО Љубић из јавне
својине града Чачка, у површини од 16 м2 ради озакоњења, градског грађевинског земљишта по
тржишној цени.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско земљиште,
одлучиће о отуђењу дела наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ КП. БР. 928/3 КО ВИЉУША

Весна Дмитрић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове
Градског већа са иницијативом Милољуба Поповић из Виљуше и Бошка Ђоковић из
Кулиноваца, за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у

приватну својину. У иницијативи је наведено да су власници кп.бр. 928/2 КО Виљуша на којој
су саградили објекат за складиштење пољопривредних производа и репроматеријала и који се
једним делом налази на к.п. бр.928/3 КО Виљуша која је у својини града Чачка. Предлажу
исправку граница суседних катастарских парцела, како би се њихов објекат који се налази
делом на к.п. бр. 928/2 КО Виљуша могао озаконити. Испитујући уредност и потпуност
иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и поднета од стране овлашћеног лица. Уз
иницијативу су приложени копија плана, информација о локацији и елаборат геодетских радова.
Увидом у наведене документе утврђено је да су Милољуб Поповић и Бошко Ђоковић уписани
као власници к.п.бр. 928/2 КО Виљуша, површине 1045 м2 на којој је евидентиран објекат. Део
објекта налази се на к.п. бр. 928/3 КО Виљуша.Увидом у Урбанистички извештај утврђено је
да је за потребе озакоњења објекта потребно извршити исправку граница суседних парцела.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно извршити измену граница суседних
парцела. Одлука о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка одлучује о
отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом о
планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке
граница, формирања грађевинских парцела и др.), да надлежни орган који одлучује о
располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о приступању располагању
грађевинским земљиштем у јавној својини, као и да надлежни орган решењем о приступању
располагању грађевинским земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за
грађевинско земљиште.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Приступа се отуђењу грађевинског земљишта, ближе описаног као к.п.бр. 928/3 КО
Виљуша из јавне својине града Чачка, у површини од 568 м2 ради озакоњења, непосредном
погодбом, по тржишној цени.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско земљиште,
одлучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ
ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

ПРЕТХОДНЕ
КАТРГА ЗА

Вељко Неговановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и
истакао да је Месна заједница Катрга поднела захтев Градском већу града Чачка за претходну
сагласност за издавање у закуп дела Дома културе у Катрги и Одлуку Савета месне заједнице
Катрга да се одређене просторије дела Дома културе издају у закуп. У истој одлуци није
прецизирана намена за коју се простор издаје, али је наведено да би се исте изадавале
појединачно у закуп. Увидом у лист непокретности број 629 КО Катрга, утврђено је да се
предметни пословни простор налази у згради, која је изграђена на к.п. бр. 724 КО. Катрга, да је
објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи објеката и да месна заједница Катрга има
уписано право коришћења. У захтеву није опредељен период на који би простор био издат у
закуп. По разматрању захтева и Одлуке Савета месне заједнице Катргe, комисија предлаже
Градском већу да донесе одлуку о давању претходне сагласности месној заједници Катрга за
издавање у закуп пословног простора ближе описаног у изреци одлуке, на период од пет
година. Истовремено се МЗ Катрга обавезује да пре закључења уговора о закупу непокретности,
спроведе поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради избора
најповољнијег понуђача, за намену прописану у Закону о класификацији делатности, применом
критеријума висине понуђене закупнине. Приликом расписивања огласа о спровођењу поступка

јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној
својини, потребно је испоштовати одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за послвони
простор града Чачка о одређивању почетне цене. Након закључења уговора о закупу у року од 8
дана у обавези је да примерак истог достави Комисији, ради упознавања носиоца права јавне
својине са спроведеним поступком давања у закуп непокретности у јавној својини.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
Даје се претходна сагласност месној заједници Катрга за издавања у закуп, на период
од пет 5 (пет) година, следећег пословног простора:
прсторија број 1-просторија старог клуба, површине 55м2
просторија број 2 –просторија бившег магацина, површине 35м2
просторија број 3 – просторија бившег магацина ТО „Јелица“, површине 55м2 и
просторија број 4 – просторија велике сале, површине 120м2, које се налазе у објекту,
делу Дома културе, који је саграђен на к.п. бр. 724 у К.О. Катрга, на коришћењу месне заједнице
Катрга.
Месна заједница Катрга се обавезује да пре закључења уговора о закупу непокретности,
спроведе поступак јавног надметања односно прикупљања писмених понуда ради избора
најповољнијег понуђача, за намену прописану у Закону о класификацији делатности („Сл
гласник РС“, број 104/09), применом критеријума висине понуђене закупнине.
Месна заједница Катрга је у обавези да при расписивању огласа о спровођењу поступка
јавног надметања или прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној
својини, испоштује одредбе Одлуке о утврђивању закупнине за пословни простор у јавној
својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, број 3/2014 и 9/15), о одређивању почетне цене.
Након закључења уговора о закупа, у року од осам (8) дана, у обавези је да примерак
истог достави Комисији за пословни простор који користе месне заједнице, ради упознавања
носиоца права јавне својине са спроведеним поступком давања у закуп непокретности у јавној
својини.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ
КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И
ВИШЕ ДЕЦЕ И /ИЛИ ДЕТЕТОМ СА СМЕТАЊАМА У
РАЗВОЈУ У 2018. ГОДИНИ

Милка Станковић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакла је да је
Правилником о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце
и дететом са сметњама у развоју у члану 5. став 2. прописано да субвенционисану цену
комуналних услуга из става 1. овог члана утврђује Градско веће на годишњем нивоу за
календарску годину у зависности од нивоа планираних средстава у буџету града и броја
породица са децом који имају право на субвенционисану цену. Изменом Правилника о
субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и/ или дететом
са сметњама у развоју прописано је да субвенционисана цена конуналних услуга износи
половину номиналног износа дечијег додатка за породице са троје и више деце,а за породице са
дететом са сметњама у развоју субвенционисана цена је месечни номинални износ дечијег
додатка
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:

РЕШЕЊЕ
О СУБВЕНЦИОНИСАНОЈ ЦЕНИ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ
И ВИШЕ ДЕЦЕ И/ИЛИ ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
У 2018 ГОДИНИ
1. Субвенционисана цена комуналних услуга породици са троје и више деце утврђује се
месечно у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише до половине
номиналног месечног износа дечијег додатка који је утврђен решењем надлежног министарства.
2. Субвенционисана цена комуналних услуга породици са дететом са сметњама у развоју
утврђује се месечно у висини месечне обавезе за извршене комуналне услуге, а највише до
номиналног месечног износа дечијег додатка који је утврђен решењем надлежног министарства
3.Ступањем на снагу овог решења престаје да важи решење о субвенционисаној цени
комуналник услуга породици са троје и више деце и/или дететом са сметњама у развоју(Сл.лист
града Чачка бр.1/18)
3. Ово решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу
града Чачка“,
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА
„АКВАПАН
ИНЖЕЊЕРИНГ“
ДОО
ВРАНИЋИ, 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 “Аквапан инжењеринг ” доо
Вранићи, Чачак, у висини од 1.768.000,00 динара за меру подстицање конкурентности кроз
проширење капацитета, изградње халског простора у кругу постојећег хаског погона на парцели
број 393 КО Вранићи. 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 била и на лицу места. Комисија за надзор донела је закључак да је
корисник средстава „Аквапан инжењеринг“ доо Вранићи 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 „Аквапан инжењеринг“ доо Вранићи,
Чачак.

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА
И
ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „УСПОН“ 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 “Успон ” доо Чачак у висини
од 121.992,00 динара за меру подстицање конкурентности - добијање међународног
сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта. Након
донете Одлуке Градског већа о додели поддстицајних средстава, са предузећем “Успон” 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. Предузеће „Успон“ доо Чачак доставило је потврду о извршеној сертификацији
Система управљања заштитом животне средине и Системом управљања заштитом здравља и
безбедности на раду. Издавалац ових потврда наводи и да је у току издавање још два
сертификата. Поред прегледа достављене документације, Комисија је посетила предузеће.
Комисија је закључила да је предузеће “Успон” 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 „Успон“ ДОО Чачак.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
ПРИЧИЊЕНИМ
ШТЕТАМА НА ПОЉОПРИВРЕДНИМ КУЛТУРАМА ОД
ГРАДА И БУЈИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је др Влајисав Папић који је
упознао чланове Градског већа са Извештајем Комисије за утврђивање штете на
пољопривредним културама од града и истакао да је услед појаве олује праћене јаким градом
14. маја 2018. године, 6. јуна 2018. године и 13. јуна 2018. године у неким селима са територије
града Чачка у поподневним часовима, дошло је до настанка великих штета на пољопривредним
културама што је приказано у табелама у прилогу Извештаја. У периоду од 17. маја до 1. јула
2018. године, обиласком оштећених подручја Комисија је извршила процену површина
захваћених градом, врсту пољопривредне културе, степен њеног оштећења и висину штете. На
територији града Чачка непогодом је захваћено 6 села: Милићевци, Горња Горевница,
Миоковци, Бањица, Виљуша (из села Милићеваца није било поднетих пријава о причињеним
штетама) и Јанчићи. Бујицом је у селу Љубић захваћено једно домаћинство и штете по овом
основу су посебно приказане у табели. Проценат оштећења појединих култура је различит по
катастарским општинама у зависности од интезитета стихије и креће се од: 30-100% код
ратарских култура, код повртарских од 30-100 %, воћарских 60-100 % и крмних култура 60100%. У селу Прељина има штете на пластеницима и на расади од поврћа која се производила у

спољашњим условима (паприка, купус, плави патлиџан, корнишони). Код воћарских култура
нарочито су настрадали засади јабука, крушака, кајсија, трешања, вишње, шљива, малине,
купине и друго воће које је било у фази зрења и фази развоја плода. Код крмних култура
настрадале су ливаде са вештачком и обичном травом, парцеле са детелином. Степен оштећења
пољопривредних култура је различит у зависности од села и интезитета града у појединим
локалитетима а највећа оштећења су констатована на воћу (јабука, кајсија, трешња, вишња и
шљива) и поврћу у селу Прељина, као и на пшеници и јечму. Највише је настрадало село
Миоковци што се види из табеларног приказа насталих штета и село Јанчићи. Последице овог
невремена осетиће се и у наредне 2-3 године, јер за опоравак ових воћних врста и подизање
нових засада потребан је одређени временски период и значајна финансијска средства. Коначни
обрачун свих директних пољопривредних штета код регистрованих и нерегистрованих
пољопривредних домаћинстава је урађен по упуству о јединственој методологији за процену
штета од елементарних непогода и износи 153.171.624,00 динара. Површине и пољопривредне
културе приказане у овом извештају су искључиво по пријавама оштећених пољопривредних
произвођача Комисија је накнадно изашла на терен у свако пољопривредно газдинство по
пријави и направила записник са којим се сложио својим потписом оштећени. На крају је
обрачуната директна штета за сва пољопривредна газдинства по Упутству о јединственој
методологији за процену штета од елементарних непогода и извештај је упућен Градском већу
на усвајање.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан
Бојовић истакавши да је у потпуности испоштован рок израде овог извештаја који је
Канцеларији за јавна улагања већ достављен пре усвајања.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о причињеним штетама на пољопривредним културама од града
и бујице на територији града Чачка, који је сачинила Комисија Градског већа града Чачка за
процену штете у пољопривреди настале након елементарне и друге непогоде.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ПРЕДЛОГА
КОМИСИЈЕ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА
ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА
УДРУЖЕЊА
О
РЕАЛИЗОВАЊУ
ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2017. ГОДИНИ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Радојица Гавриловић упознао је
чланове Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу
средстава удружењима размотрила извештаје о реализацији програма од јавног интереса у 2017.
години, које су удружења грађана доставила Градском већу у складу са Правилником и у вези
истих доставила одговарајући предлог.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈАЈУ СЕ извештаји о реализовању програма од јавног интереса у 2017.
години, које су доставила следећа удружења:



















































Одред извиђача „Војводе Степе“ Чачак
Удружење грађана „Географско еколошко друштво“ Чачак
Удружење Унија младих Чачак
Центар за развој аудиовизуелних медија „Кинокулт“ Чачак
Уметничко друштво „Градац“ Чачак
Културно уметничко друштво фолклор, плес, музика и песма „Бамби“ Чачак
Културно уметничко друштво „Нада Симовић“ Мојсиње
Културно уметничко друштво „Радиша Поштић“ Мрчајевци
Културно уметничко друштво „Српски јелек“ Чачак
Удружење фолклора и народног стваралаштва „Дукати“ Чачак
Удружење фрулаша и чувара српске културе и традиције „Видовдан“ Чачак
Културно уметничко друштво „Милисав Петровић“ Парменац
Фолклорни ансамбл „Ветерани града Чачка“ Чачак
Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак
Културно уметничко друштво „Абрашевић“ Чачак
Друштво ликовних уметника „Рисим“ Чачак
Радничко културно уметничко друштво „ФРА“ Чачак
Клуб за неговање традиције и обичаја шумадијског краја „Круг“ Чачак
Културно уметничко друштво „Танаско Рајић“ Чачак
Удружење „Прича“ Чачак
Удружење ратних војних инвалида и породица погинулих бораца града Чачак
Кинолошко удружење „Драган Радовић – Џони“ Чачак
Удружење параплегичара Чачак
Удружење рома Чачак
Међуопштинска организација слепих Чачак
Општинска организација „Ратни ветерани Србије“ Чачак
Градски ватрогасни савез Чачак
Друштво за церебралну парализу Моравичког округа Чачак
Удружење пензионера инвалида рада Чачак
Друштво пчелара „Чачак“ Чачак
Међуопштинско удружење глувих и наглувих Чачак
Удружење дистрофичара Моравичког округа Чачак
Друштво староседелаца Љубића „Гребићи“ Чачак
Удружење „Саветовалиште Патриа“ Чачак
Удружење мултипле склерозе Чачак
Удружење „Ramonda serbica“ Чачак
Центар за лични раст и развој „Огледало“ Чачак
Градско удружење Чачка за помоћ особама са аутизмом
Удружење рома „Будимо људи“ Чачак
Друштво за одгој и заштиту ситних животиња „Кошутњак“ Чачак
Удружење „Ред змаја жена Србије – СВОД“ Чачак
Удружење за помоћ ментално недовољно развијеним особама Чачак
Удружење Макетарски клуб Чачак
Коло српских сестара "Надежда Петровић" Чачак
Друштво за борбу против шећерне болести „Diabetes mellitus“ Чачак
Удружење „Наше дрво“ Чачак
Завичајни клуб „Бајина Башта“ Чачак
Ансамбл народних игара „Коло“ Чачак
Удружење за реализацију интеракцијских турбо астроидних машина „Ритам“ Чачак
















Удружење „World music center - Serbia“ Чачак
Удружење „Иницијатива за Чачак“ Чачак
Певачка група „Чачанска лира“ Чачак
Удружење грађана „Период“ Овчар Бања
Удружење „Српско руско белоруско пријатељство Србије“ Чачак
Удружење „Чачанска иницијатива“ Чачак
Удружење потомака ратника Србије Чачак
Удружење „Клип центар“ Чачак
Удружење женског предузетништва „Надежда Петровић“ Чачак
Друштво љубитеља птица и природе „Сове на опрезу“ Чачак
Центар за визуелна истраживања и развој визуелне културе „Круг“ Чачак
Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ Чачак
Завичајно друштво „Чачани“ Чачак
Удружење пензионера града Чачка
2. Да удружења:






Алтернативна студентска организација Факултета техничких наука у Чачку
Аматерско друштво гуслара „Танаско Рајић“ Чачак
Удружење произвођача кајсије и осталог коштичавог воћа „Миоковачка кајсија“
Миоковци
Савез удружења бораца народноослободилачког рата града Чачка
која нису користила одобрена средства у 2017. години немају обавезу достављања
Извештаја.
3. Да се против удружења:







Музички клуб „Прајват“ Чачак
Удружење спортских новинара града Чачка
Демократско орјентисано удружење „Бибија ром“ Чачак
Организација резервних војних старешина града Чачка
Удружење за органску пољопривреду и одрживи развој „BioCodex“ Чачак

која нису доставила извештај о реализовању програма од јавног интереса у 2017. години,
предузму неопходне мере у складу са чланом 19. Правилника о критеријумима и поступку
доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист града
Чачка“ број 5/2018).
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА
ИЗБОР
ГОДИШЊЕГ,
ОДНОСНО
ПОСЕБНОГ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА
ПОДНОСИЛАЦА
ПРОГРАМА
О
РЕАЛИЗОВАЊУ
ПРОГРАМА
КОЈИМА
СЕ
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017.
ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних

програма у области спорта која је размотрила извештаје о реализацији програма којима се
реализује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години, а које су
подносиоци програма на прописаном обрасцу доставили Градском већу. Након разматрања
достављених извештаја Комисија је утврдила да је један подносилац програма користио
додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку и предложила Градском
већу да их усвоји.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који је доставио подносилац програма
Фудбалски клуб „Младост“ Прељина.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

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

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Чачку у 2018. години, организацијама у области спорта.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело једно решење о
одобравању годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години и то:

редни
број

1.

организација у области спорта

Фудбалски клуб „Младост“
Прељина

грана/област
спорта

фудбал

Износ
(у динарима)

338.200,00

област потреба и
интереса грађана
учешће спортских
организација са
територије града Чачка
у домаћим и европским
клупским такмичењима

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА
ИЗГРАДЊУ,
ОДРЖАВАЊЕ
И
ОПРЕМАЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ

Владан Милић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове
Градског већа са предлогом Комисије за спорт која је размотрила приспеле пријаве на конкурс
за доделу средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији
града Чачка у 2018. години и Градском већу предлаже да се средства доделе следећим месним
заједницама: Коњевићи, Кошутњак, Ракова, Доња Трепча и Прељина.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Немања
Трнавац и истакао важност средстава на овој позицији, а које Град издваја већ неколико
година, да је ова активност увелико заживела што доказује и овогодишње пријављивање од
стране 21 месне заједнице. Сматра да у наредним годинама треба подићи ниво ових средстава,
што је у складу са стратегијом Града за уређење спортских терена,а које користе претежно
млади људи.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
пет решења, према следећем распореду:

Редни број

Носилац
програма

Износ
(у динарима)

1.

Месна заједница
Коњевићи

200.000,00

2.

Месна заједница
Кошутњак

288.000,00

3.

Месна заједница
Ракова

190.000,00

4.

Месна заједница
Доња Трепча

160.000,00

5.

Месна заједница
Прељина

200.000,00

Активности
Опремање фудбалског игралишта:
1) изградња мокрог чвора 100.000,00
динара
2) изградња ограде око игралишта
50.000,00 динара.
3) постављање мрежа иза голова
50.000,00 динара
Изградња отовреног спортског терена:
1) геодетско обележавање 24.000,00
динара;
2) ископ земље са одвозом на депонију
216.000,00 динара;
3) планирање и ваљање постељице
48.000,00 динара.
Изградња заштитне ограде иза гола на
фудбалском терену
Реконструкција фудбалског игралишта:
1) реконструкција купатила 80.000,00
динара;
2) реконструкција женске свлачионице
50.000,00 динара;
3) реконструкција канцеларијског
простора 30.000,00 динара.
Реконструкција заштитне ограде на
фудбалском терену

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ
ЗА
ПРОЦЕНУ
ШТЕТЕ
НА
ОПШТИНСКИМ
И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА НАСТАЛЕ НАКОН ЕЛЕМЕНТАРНЕ И
ДРУГЕ НЕПОГОДЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за процену штете на општинским и некатегорисаним путевима
настале након елементарне и друге непогоде
I
ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за процену штете на општинским и некатегорисаним
путевима настале након елементарне и друге непогоде (у даљем тексту: Комисија) у саставу:
ПРЕДСЕДНИК
Драган Вукајловић, дипл. инж.грађевине
ЧЛАНОВИ:







Милош Чекановић, дипл. инж. грађевине
Денис Ћојбашић, дипл. инж. грађевине
Раде Ћирковић, инж. грађевине
Небојша Јелушић, дипл. инж. грађевине
Љубомир Јевтић, дипл. инж. саобраћаја
Драгана Крвавац, дипл. инж. саобраћаја
II

Задатак Комисије је да процењује штету на општинским и некатегорисаним путевима
насталу након елементарне и друге непогоде на подручју града Чачка и извештај достави
Градском већу града Чачка.
III
Даном доношења овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за
процену штете на локалним и некатегорисаним путевима настале након елементарне и друге
непогоде ( „Сл. лист града Чачка“ бр. 7/2016).
IV
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 498)

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 600.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 498, за трошкове добијања техничких услова за реализацију инвестиција,
техничку контролу пројектне документације, прикључење на нисконапонску мрежу
објеката у власништву Града и слично.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 498, економска
класификација 424 –Специјализоване услуге, Функционална класификација 490, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за финансије, Индиректни корисник буџетских средстава –
Градска управа за финансије, Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе П4-0602,
Пројекат: Средства за редовне и ванредне расходе код инвестиционих радова.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
ЗАКЉУЧКА
О
ПОВЛАЧЕЊУ
ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ЛОКАЦИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“ СА ДНЕВНОГ РЕДА
СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ САЗВАНЕ ЗА 11. ЈУЛ
2018. ГОДИНЕ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Вељко Неговановић истакао је да је
Градско веће, на седници одржаној 31. маја 2018. године, Скупштини града предложило
Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“. Обзиром да је седница Скупштине
града сазвана за 11. јул 2018. године, а да је у међувремену дошло до извесних дилема у делу
испуњености свих услова који су неопходни да би се План донео, сматра да доношење Плана
треба одложити.
Весна Дмитрић је истакла је да је у Градску управу за урбанизам стигао допис ЈВП
„Србијаводе“ који је потребно размотрити, установити на шта се конкретно односи, a што
подразумева нови поступак и усаглашавање са обрађивачем плана и Комисијом за планове.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
Градско веће града Чачка повлачи Предлог плана детаљне регулације локације „Прелићи“,
са дневног реда седнице Скупштине града Чачка, сазване за 11. јул 2018. године, ради
преиспитивања у делу који се односи на услове ЈВП „Србијаводе“.
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