ЗАПИСНИК
СА ШЕЗДЕСЕТШЕСТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 27. јула 2018. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 9,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Mилица Дачић, заменик
Градоначелника, отворила је 66. седницу Градског већа и истом председавала.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 9 чланова: Милица Дачић,
Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка Новаковић, Немања Трнавац, Славица
Драгутиновић, Драгомир Шипетић, Михаило Јовић и Славко Веселиновић, а одсутни су: Милун
Тодоровић, др Милан Лукић, Вељко Неговановић и Душан Радојевић.
 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:
-

Милан Бојовић, помоћник Градоначелника
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Братислав Зечевић, представник Градске управе за опште и заједничке послове и
начелник Градског штаба за ванредне ситуације
Александар Максимовић, члан Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима
др Александар Пајовић, директор Дома здравља Чачак
Надежда Симовић, председник Комисије за надзор
Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште
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.
***
Милица Дачић, председавајућа седницом Градског већа, обавестила је чланове
Градског већа да им је достављен записник са 65. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питала је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 65. седнице
Градског већа. Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће
једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 65. седнице Градског већа града Чачка број 06-172/2018-III
од 10. јула 2018. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милица Дачић предложила
је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни следећим
тачкама:
-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ,
ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ЧАЧАК, ОДЕЉЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЧАЧАК

-

УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА,
СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА

Такође је предложила да тачка 9. буде тачка 1. дневног реда седнице, због обавеза
известиоца. Ове предлоге Градско веће је једногласно прихватило.
Питала 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 ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА DOO STEEL PRODUCT AND PROJECT ИЗ ЧАЧКА
2. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.06.2018. ГОДИНЕ
3. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017. ГОДИНЕ
4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ПРОЦЕНЕ УГРОЖЕНОСТИ ОД
ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
5. ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА ПОСЕБНОГ
КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ДЕЛА КП.
БР. 1500/8 КО ЉУБИЋ, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ КП. БР.
928/3 КО ВИЉУША, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ИСПРАВКЕ
ГРАНИЦА СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

8. 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
9. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ

ЗА

10. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У
ОБЛАСТИ СПОРТА
11. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА
12. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАНТЕЛИЋ РАДМИЛЕ ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-2775/2018
ОД 5. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ
13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ИЛИЋ ДУБРАВКЕ ИЗ ЧАЧКА НА
РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-4454/2018
ОД 27. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА,
ПОКРЕТНИХ СТВАРИ, МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ
ПОСЛОВА
СРБИЈЕ, ПОЛИЦИЈСКОЈ УПРАВИ ЧАЧАК, ОДЕЉЕЊУ САОБРАЋАЈНЕ
ПОЛИЦИЈЕ ЧАЧАК
15. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ
УПРАВАМА, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ЧАЧКА

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА DOO
STEEL PRODUCT AND PROJECT ИЗ ЧАЧКА

У уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда Надежда Симовић 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 ДОО “Steel product and
project ” из Чачка у висини од 1.768.000,00 динара за меру: Подстицање конкурентности кроз
проширење пословног простора (халског простора намењеног производњи). Потписаним
Уговором са овим предузећем 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 12. јула 2018. године извршила је преглед документације
достављене од стране предузећа сагледавајући испуњеност обавеза преузетих уговором.
Предузеће „Steel product and project“ доо Чачак доставило је, на захтев Комисије за надзор,
допуну Извештаја коју је Комисија 16. јула 2018. године размотрила у пословном простору
предузећа. Комисија је закључила да је предузеће „Steel product and project ” 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 DOO STEEL PRODUCT AND PROJECT
из Чачка.
ДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО
30.06.2018. ГОДИНЕ

Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, детаљно је упознао
чланове Градског већа са Извештајем о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018.
године до 30.06.2018. године истакавши да је обавеза надлежног органа локалне власти за
финансије за достављање шестомесечног извештаја о извршењу буџета, прописана чланом 76.
Закона о буџетском систему. Стање средстава на жиро рачуну Буџета града Чачка на дан
01.01.2018. године износило је 94.083.595,37 динара, а стање средстава на консолидованом
рачуну трезора града Чачка на исти дан износило је 115.296.472,69 динара. Приходи и примања
буџета у 2018. години, заједно са средствима индиректних буџетских корисника из осталих
извора финансирања а без пренетих неутрошених средстава за посебне намене и без
нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, остварени су у укупном износу од
1.584.443.846,70 динара што представља 40, 59 % у односу на планиране приходе и примања
буџета. Расходи и издаци буџета, заједно са расходима и издацима индиректних корисника из
осталих извора финансирања, у периоду од 01.01.2018. године до 30.06.2018. године извршени
су у укупном износу 1.477.461.927,99 динара, што представља 35,90 % у односу на план
дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину.
По завршеном уводном излагање отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на део који се односи на ресор за који је
она задужена, а посебно на извршење буџета намењеног за популациону политику где је до сада
остварено око 50% што указује да је износ за те намене добро предвиђен и да ће до краја
године цео износ бити утрошен. Што се реализације програма унапређења заштите животне
средине тиче, сматра да се ова програмска активност спроводи у планираним оквирима, а
средства за проверу контроле квалитета животне средине, односно контроле квалитета ваздуха,
земљишта, воде као и контролу алергогеног полена сматра веома битним за здравље људи и у
буџету Града су за то одвојена средства која нису мала.
Милан Бојовић осврнуо се на динамику плаћања за инвестиције у граду Чачку и сматра
да ће плаћање бити интензивније у трећем и четвртом кварталу године. Постоје неке значајне
инвестиције за које до сада нису испостављене ситуације за плаћање, па је ту проценат
извршења 0% због тога што ће ти радови тек почети обзиром да се чека период године када су
најмање гужве на саобраћајницама како би се са радовима започело.Постоје инвестиције где су

радови започети или се приводе крају и где ће плаћање потом бити извршено у складу са
уговором. Осврнуо се на све инвестиције које су у току или које тек започињу да се изводе.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године
до 30.06.2018. године, који је поднела Градска управа за финансије.
Извештај чини саставни део овог закључка.
***
Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 1.01.2018. године до 30.06.2018.
године, који чини саставни део Закључка, достављен је Скупштини, на основу члана 76. став 3.
Закона о буџетском систему.
ТРЕЋА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА „ЧАЧАК“
ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОДИНЕ ДО 31.12.2017.
ГОДИНЕ

Др Александар Пајовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је
чланове Градског већа са Извештајем о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за извештајима о
раду за 2017. годину. Истакао је да је Дом здравља Чачак основан Одлуком Скупштине града
Чачка на седници одржаној 4. октобра 2013. године када је Град преузео оснивачка права над
Установом. Дом здравља Чачак, као посебан правни субјект, почео је са радом 3. јуна 2014.
године, а сагласност на Статут Установе Скупштина града дала је на седници одржаној 17.
априла 2014. године. Дом здравља „Чачак“ Чачак је установа из области примарне здравстеве
заштите основана за пружање здравствене заштите становништву на територији
оснивача.Установа се финансира из три извора: средствима РФЗО по основу уговора о
пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања;
средствима оснивача и сопственим средствима оствареним пружањем здравствених услуга које
нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем. Детаљно је образложио извршење плана
Установе за 2017. годину. Управни одбор Установе усвојио је извештај о раду Установе за 2017.
годину на седници одржаној 9. јула 2018. године. Уз материјал је приложена и копија
Информације о редовним и ванредним инспекцијским надзорима у Дому здравља у 2018.
години
По завршеном уводном излагање отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на финансирање примарне здравствене
заштите средствима Републике, потом средствима локалне самоуправе и сопственм средствима.
Поставила је питање шта су тачно „материјални и остали трошкови“ који су реализовани у
вредности од преко 30 милиона динара јер примећује да постоје и друге позиције у буџету
Установе где се такође улаже у сличне ставке као што су оне подведене под „материјалне и
остале трошкове“. Као неко ко је у Градском већу задужен за област здравља али и лекар који је
дуги низ година радио у примарној здравственој заштити посебно инсистира на промоцији и
превентивном раду Дома здравља јер је то веома важна улога ове Установе, па примећује да је
остварење таквог рада у Дому здравља нешто слабије реализовано него што сматра да би
требало да буде и подсетила да је пре пар година са радом почео Центар за промоцију здравља.
Осврнула се на скрининг програм, за који сматра да је у незадовољавајућем обиму, не само у
нашем граду већ и на нивоу целе земље, и да је лош одазив пацијената. Мишљења је да би се
бољом организацијом ипак могло доћи до бољих резултата. Организовани превентивни

скринингзи не треба да се обављају само у Општој болници, која раду и опортуне скрининге и
која ради не само прегледе за Чачак него и за Ивањицу као и већ две године помаже болници из
Краљева где тренутно не ради мамограф. Стога сматра да више него до сада и у Дому здравља
треба организовати превентивне скрининге, да гледајући статистичке податке то тренутно није
задовољавајуће, а имајући у виду значај превентиве здравља становништва и сарадњу са
Центром за превентиву болести. Поставила је питање коришћења апарата хистероскоп који је
набављен пре више од годину дана.
Немања Трнавац похвалио је Извештај о раду Дома здравља Чачак за прошлу годину и
сматра да је добро да се извештај подноси на годишњем нивоу, те да град Чачак на тај начин
стиче увид у трошење средстава које опредељује из свог буџета те да је овај извештај на прави
начин сачињен и презентован од стране известиоца. Поставља питање модела обављања
стоматолошких услуга за особе са посебним потребама и захваљује се на труду свима који су
учинили нешто да се решавање овог проблема уопште покрене.
Милорад Јевђовић такође је похвалио Извештај о раду Дома здравља. Известиоцу се
захвалио на труду који је учињен да Дом здравља у Мрчајевцима буде доведен у задовољавајуће
стање иако сматра да још увек има доста посла у вези са тим попут могућности увођења
стоматолошке услуге обзиром да има простора да Дом здравља прошири своје услуге, а
поменуо је и питање фасаде која је лоше урађена и платоа испред Дома здравља који је
практично неупотребљим у садашњем стању.
Др Александар Пајовић одговорио је да сви трошкови које једна здравствена установа
може да направи су „материјални и остали трошкови“. Са сопственог рачуна може се
интервенисати у ситуацијама попут поправке возила, набавке медицинске опреме. грађевинских
радова и др., у складу са законом и финанисијсим планом Дома здравља. Једино се набавка
санитетског материјала и лекова не може набављати средствима Установе, јер је за то
предвиђена централизована јавна набавка на нивоу Републике. Истиче да се слаже да
превентивни рад о коме је говорила др Драгутиновић може да буде бољи и то у сарадњи са
Центром за превенцију и Саветовалиштем за дијабет, који су у ранијем периоду одлично радили
али нажалост неко време нису уопште радили и зато се сада покушава обновити тај рад на
најбољи могући начин. Такође сматра да би набавком мамографа и за Дом здравља била већа
проходност пацијената. Што се тиче хистероскопа, то је апарат који се користи на секундарном
нивоу здравствене заштите, тачније на Одељењу гинекологије, апарат је набављен средствима
донатора и локалне самоуправе по половину средстава, јавна нававка је ишла преко Дома
здравља, а апарат потом уступљен за потребе Опште болнице. Објаснио је законске могућности
за обављање стоматолошких услуга за особе ометене у развоју. Подсетио је да је број
стоматолога у Дому здравља драстично смањен законом који је на снази, па је великом делу
становништва ускраћена већина стоматолошких услуга. Обзиром на то, у сарадњи са Градом,
покушаће се да се бар изда простор за стоматолошке услуге. Што се тиче Дома здравља у
Мрчајевцима истиче да је доста урађено и да ће се са тим наставити. На крају је истакао да је
средствима која опредељује локална самоуправа до сада био задовољан, да је већи део буџета
извршен, али ако буде потребе за већим средствима то ће и тражити приликом израде за буџета
за следећу годину.
Милица Дачић питала је за функцију коју остварује Надзорни одбор Дома здравља, у
складу са својим овлашћењима која предвиђа оснивачки акт Установе.
Др Александар Пајовић је одговорио да Надзорни одбор функцију обавља путем
одржавања својих састанака , али и присуством састанцима Управног одбора Дома здравља
једног члана Надзорног одбора, што није обавезно али је Управни одбор Установе то дозволио.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно
усвојило Извештај о раду Дома здравља „Чачак“ Чачак за период 01.01.2017.-31.12.2017.
године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.

ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ
ОДЛУКЕ
О
УСВАЈАЊУ
ПРОЦЕНЕ
УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ
НЕСРЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Братислав Зечевић.
Правни основ за доношење Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
града Чачка садржан је у Закону о ванредним ситуацијама којим је утврђено да јединица
локалне самоуправе израђује и доноси Процену угрожености. Закон такође утврђује да
Министарство унутрашњих послова даје сагласност на процену угрожености, а да Штаб за
ванредне ситуације разматра и даје мишљење на предлог Процене угрожености. Одлуком о
организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Чачка прописано је да
Градско веће усваја Процену угрожености за територију града, а Градске управе у оквиру
надлежности у систему заштите и спасавања учествују у изради Процене угрожености, у овом
случају то је Градска управа за опште и заједничке послове града Чачка у којој се обављају и
послови у вези ванредних ситуација у оквиру Службе за безбедност и одбрану. Проценом
угрожености идентификују се извори могућег угрожавања, сагледавају могуће последице,
потребе и могућности спровођења мера и задатака заштите и спасавања од елементарних
непогода и других несрећа и представља полазни основ за израду Плана заштите и спасавања у
ванредним ситуацијама којим се планирају превентивне и оперативне мере спречавање и
умањење послледица елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа-удеса и
катастрофа, као и снаге и средства субјеката система заштите и спасавања, њихово
организационо и координирано ангажовање и деловање у ванредним ситуацијама у циљу
заштите и спасавања људи, материјалних и културних добара и обезбеђења основних услова за
живот. Процена угрожености садржи Општи део са положајем и карактеристикама територије и
објектима и другом инфраструктуром од посебног значаја (критична инфраструктура) и
Посебни део са идентификацијом опасности од елементарних непогода и других несрећа.
По завршеном уводном излагање отворен је претрес у коме су учешће узели:
Мирослав Вукосављевић истакао је да се нажалост више не поставља питање да ли ће
повремено доћи до неке ванредне ситуације него када ће се то тачно десити. Обзиром на свест о
томе, Град је дужан да предузима мере и активности за подизање капацитета зпревенцију и
реаговање за случај елементарних непогода, а Процена угрожености је први корак и основни
документ стварања оптималног система заштите и спасавања чији је основни циљ да се
идентификују могући извори угрожености, сагледају могуће последице у односу на штићене
вредности друштва и садржи описе могућих сценарија за сваку опасност. Градски штаб за
ванредне ситуације подржао је доношење овог акта, који је у складу са законским и
подзаконским актима, стога предлаже да Градско веће донесе одлуку о његовом усвајању.
Посебно се захвалио известиоцу на уложеном труду на изради акта обзиром на његов значај.
Немања Трнавац надовезао се на излагање предходника истакавши труд који је уложен у
израду Процене угрожености и значај овог и свих других аката који процењују ризике за
будућност , а имајући у виду пре свега догађаје из 2014. године који су нас затекли неспремне.
Сматра да ова област треба да буде системски уређена, да се не би деловало хаотично када дође
до елементарне непогоде. Посебно похваљује г-дина Зечевића имајући у виду његов лични
труд, напор и енергију уложену у израду овог акта поред свих других обавеза које има.
Прим. др Славица Драгутиновић такође се захвалила г-дину Зечевићу знајући, из угла
свог посла, колика је оптерећеност када дође до ванредне ситуације. Овакав акт, који врши
процену ризика од ванредних ситуација, послужиће да сви па и здравство ускладе своје
деловање у ванредним ситуацијама.
По упознавању са предлогом и завршеном претрсу Градско веће је једногласно донело
следећу:

ОДЛУКУ
1. УСВАЈА СЕ Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа
града Чачка.
2. Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа, са прилозима,
саставни је део ове одлуке.
3. Ову одлуку објавити у ''Службеном листу града Чачка''.
ПЕТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ СПОРАЗУМА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ВАЖЕЊА
ПОСЕБНОГ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА
ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић
истакавши да је Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа чији је оснивач град
Чачак закључен је 8. јуна 2015. године. Посебан колективни уговор објављен је у „Службеном
гласнику Републике Србије“ број 62/2015 од 14. јуна 2015. године, а ступио је на правну снагу и
почео је да се примењује 22. јула 2015. године. Законом о раду прописано је да се Колективни
уговор закључује на период до три године и да по истеку овог рока колективни уговор престаје
да важи, ако се учесници колективног уговора друкчије не споразумеју најкасније 30 дана пре
истека важења колективног уговора. Обзиром на то, пре истека важења Посебног колективног
уговора потребно је да се потписници истог споразумеју о продужетку важења на период од још
три године, односно до 22. јула 2021. године, с тим што Споразум о продужењу ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
По упознавању са текстом Споразума Градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора
за јавна комунална предузећа чији је оснивач град Чачак, у тексту који је саставни део ове
одлуке.
ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
ОТУЂЕЊУ НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ ДЕЛА КП. БР. 1500/8 КО ЉУБИЋ, ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА
СУСЕДНИХ ПАРЦЕЛА

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је Миленко Поповић упознавши
чланове Градског већа са иницијативом Милољуба Поповића из Виљуше и Бошка Ђоковића из
Кулиноваца за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у
приватну својину. Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна,
потпуна, целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је
решење о приступању отуђењу на седници одржаној 10. јула 2018. године. У наставку поступка
Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за отуђење од ЈП "Градац"
Чачак, са којим су се сагласили подносиоци иницијативе и извршила увид у прикупљене доказе.
Увидом у лист непокретности за кп.бр. 928/3 КО Виљуша, утврђено је иста има површину
568м2, и да је у јавној својини града Чачка. Уз иницијативу су приложени копија плана,
информација о локацији и елаборат геодетских радова. Из обрачуна ЈП "Градац" утврђена је
висина накнаде за отуђење у висини од 46.795,04 динара. Такође је извршен увид у прибављену
сагласност Градског правобранилаштва града Чачка на исправку граница. Правни основ за
доношење решења садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи и Одлуци о

грађевинском земљишту. Истакао је техничку грешку у образложењу, која ће бити одмах
исправљена.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом, ради исправаке
граница суседних катастарских парцела Милољубу Јовановићу из Чачка, део кп.бр. 1500/8 КО
Љубић ограничен детаљним тачкама 1,2,3,4 и 1 у површини од 16 м2 за износ накнаде од
46.795,04 динара ( четрдесетшестхиљадаседамстотинадеведесетпет и 04/100 динара) које да
плати у року од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из
уговора, односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере.
2.Стицалац је дужан да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП "Градац"
уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта којим ће ближе регулисати међусобна права
и обавезе, а уколико исти не закључи у остављеном року или не плати цену у року утврђеном
овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.
3. На основу уговора о отуђењу закљученог са ЈП „Градац“, а после исплате целокупног
износа цене и потврде ЈП "Градац" о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, уписати право својине.
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ
НЕПОСРЕДНОМ
ПОГОДБОМ КП. БР. 928/3 КО ВИЉУША, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ИСПРАВКЕ ГРАНИЦА СУСЕДНИХ
ПАРЦЕЛА

У оквиру ове тачке дневног реда уводно излагање поднео је Миленко Поповић
упознавши чланове Градског већа са иницијативом Милољуба Јовановић из Чачка за отуђење
грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. Поднета
иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста уредна, потпуна, целисходна и
поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка донело је решење о приступању
отуђењу на седници одржаној 10. јула 2018. године. У наставку поступка Комисија за
грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим
се сагласио подносилац иницијативе и извршила увид у прикупљене доказе. 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 од
укупно 16 м2 и припојити кп.бр. 1497/6 КО Љубић. Из обрачуна ЈП "Градац" утврђена је
висина накнаде за отуђење у висини од 194.023,12 динара. Такође је извршен увид у
прибављену Сагласност Градског правобранилаштва града Чачка на исправку граница. Правни
основ за доношење решења садржан је у одредбама Закона о планирању и изградњи и Одлуци о
грађевинском земљишту.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка непосредном погодбом, ради исправке
граница суседних парцела,Милољубу Поповићу из Виљуше и Бошку Ђоковићу из Кулиноваца,
грађевинско земљиште ближе описано као к.п.бр. 928/3 КО Виљуша у површини од 568 м2, за

износ
накнаде
од
194.023,12
динара
(стодеведесетчетирихиљадедвадесеттри и 12/100 динара) које да плате у року од 15 дана од дана
закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора, односно порез на пренос
апсолутних права и трошкове овере.
2. Стицаоци су дужни да у року од 30 дана од дана пријема решења закључе са ЈП
"Градац" уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта којим ће ближе регулисати
међусобна права и обавезе, а уколико исти не закључи у остављеном року или не плати цену у
року утврђеном овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.
3. На основу уговора о отуђењу закљученог са ЈП „Градац“, а после исплате целокупног
износа цене и потврде ЈП "Градац" о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији
непокретности и правима на њима, уписати право својине.
ОСМА 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, Александар Максимовић упознао је
чланове Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу
средстава удружењима размотрила допуну Извештаја о реализацији програма од јавног
интереса у 2017. години, које је једно удружење грађана доставило Градском већу у складу са
Правилником и у вези истог доставила одговарајући предлог.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма од јавног интереса у 2017. години,
које су доставило удружење Књижевни клуб „Драгослав Грбић“ Чачак.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА
ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 2018.
ГОДИНИ

Александар Максимовић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је
чланове Градског већа са предлогом Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима по јавном конкурсу расписаном за 2018. годину. Поступак
доделе спроведен је у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава
удружењима за реализовање програма од јавног интереса, које је Градско веће донело на
седници одржаној 7. марта 2018. године. На основу Правилника, Комисија за спровођење
поступка јавног конкурса доделе средстава удружењима донела је Ближа мерила за избор
програма од јавног интереса са допунским критеријумима и начином бодовања. По истеку рока
за достављање пријава ,Комисија је разматрала приспеле пријаве по јавном конкурсу за доделу
средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години. Комисија је
извршила отварање свих приспелих пријава и утврдила испуњеност формалних услова, односно
констатовала да је неопходно да непотпуне и непрецизне пријаве буду уређене од стране
подносиоца, о чему их је Комисија обавестила, уз упозорење да пријава неће бити разматрана,
уколико се недостаци не отклоне у року од осам дана од дана објављивања обавештења на
званичној интернет страници града Чачка, док је девет пријава одбачено. По истеку рока, сви
подносиоци пријава, на које се то односило, допунили су своје пријаве, па је на основу Уредбе о

средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма
од јавног интереса која реализују удружења и Правилника о критеријумима и поступку доделе
средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса, Комисија утврдила Листу
вредновања и рангирања пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава
удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години и то: за пројекте у
области друштвене бриге о деци и младима; за пројекте у области заштите животне средине и за
пројекте у осталим областима. Листа вредновања објављена је интернет страници града Чачка.
Учесници конкурса имали су право приговора на објављену листу бодовања. Комисија је
констатовала да није било поднетих приговора на утврђену Листу вредновања и рангирања
пријављених програма по Јавном конкурсу за доделу средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса у 2018. години. Комисија је размотрила достављене програма који
испуњавају услов из члана 2. Ближих мерила за избор програма од јавног интереса са
допунским критеријумима и начином бодовања и једногласно утврдила предлог Градском већу,
а у складу са расположивим средствима у буџету и утврђеним критеријумима.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
ОДЛУКУ
о додели средстава удружењима за реализовање
програма од јавног интереса у 2018. години
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма од јавног интереса у 2018. години
следећим удружењима и то:

1.1. са буџетске апропријације 132 «Дотације невладиним организацијама - Подршка у
реализацији пројеката из области животне средине поднетих од стране удружења»:

редни
број
1.
2.
3.

4.
5.
6.

удружење

назив програма/пројекта

област

Друштво љубитеља птица и
природе „Сове на опрезу“ Чачак
Удружење грађана „Географско
еколошко друштво“ Чачак

Чачак – град птица

заштита животне
средине
заштита животне
средине
заштита животне
средине

Удружење „Иницијатива за
Чачак“ Чачак
Удружење социјалне задруге
домаће радиности „Босиљак“
Чачак
Удружење грађана „Зелена
јабука“ Пријевор
Удружење „Моје гнездо“ Чачак

Промоција „Зелених
вредности града Чачка“
Спровођење едукације
грађана у месним
заједницама града Чачка
Знање, даровитост и
вештина у функцији
здравог живота
Зелени еко кутак
Неке птице никад не
полете

Износ (у
динарима)

број
бодова
80

180.000,00

79

100.000,00

75
120.000,00

заштита животне
средине

74

заштита животне
средине
заштита животне
средине

53

150.000,00

51

137.000,00
46.000,00

укупно 733.000,00 динара

1.2. са буџетске апропријације 201 «Дотације невладиним организацијама - Програми
младих»:

удружење

редни
број

број
бодова

износ (у
динарима)

назив пројекта

област

13. Међународни
студентски филмски
камп „Интеракција
2018“
Бициклијада 2018
(Чачанска критична
маса)

друштвена
брига о деци и
младима

85

250.000,00

друштвена
брига о деци
младима
друштвена
брига о деци
младима
друштвена
брига о деци
младима
друштвена
брига о деци
младима
друштвена
брига о деци
младима
друштвена
брига о деци
младима
друштвена
брига о деци
младима

72

180.000,00

67

160.000,00

62

50.000,00

58

50.000,00

54

50.000,00

51

60.000,00

51

200.000,00

1.

Центар за развој аудиовизуелних
медија „Кинокулт“ Чачак

2.

Удружење Унија младих Чачак

3.

Удружење „Прича“ Чачак

Едукативни карневал за
децу и младе

4.

Удружење
„Ред змаја жена Србије
– СВОД“ Чачак

Дигитална револуција –
витезови модерног доба

5.

Удружење потомака ратника
Србије Чачак

Храбри ратници
чачанског краја

6.

Удружење „Позитива“ Чачак

Чачански калеидоскоп

7.

Удружење хранитеља Моравичког
округа «Детелина са четири листа»
Чачак

Руке чаробнице

8.

Удружење грађана
„Светлост наде“ Чачак

Саветовалиште за брак
и породицу

и
и
и
и
и
и
и

укупно 1.000.000,00 динара
1.3. са буџетске апропријације 591 «Дотације невладиним организацијама – Друштвене и
хуманитарне организације»

редни
број

1.

2.
3.

удружење
Друштво за борбу
против шећерне болести
„Diabetes mellitus“
Чачак
Међуопштинско
удружење глувих и
наглувих Чачак
Удружење
дистрофичара

износ (у
динарима)

назив пројекта

област

Помозимо особама оболелим
од
шећерне
болести
да
овладају њом, а не она њима

заштита лица са
инвалидитетом

100

550.000,00

Сервисне услуге глувим и
наглувим особама и адаптација
Дома

заштита лица са
инвалидитетом

94

1.600.000,00

Учим да се укључим

заштита лица са
инвалидитетом

број
бодова

91

420.000,00

Моравичког округа
Чачак
Удружење за помоћ
ментално недовољно
развијеним особама
Чачак

Финансирање Удружења за
помоћ МНРО Чачак за 2018.
годину

заштита лица са
инвалидитетом

89

560.000,00

5.

Удружење грађана „Но
мобинг“ Чачак

Стоп мобингу у граду Чачку

заштита и
промовисања
људских и
мањинских права

85

60.000,00

6.

Кинолошко удружење
„Драган Радовић –
Џони“ Чачак

Дани кинологије у Чачку

заштита животиња

84

164.000,00

7.

Удружење
параплегичара Чачак

За точак испред

заштита лица са
инвалидитетом;

84

570.000,00

Едукацијом и радом до
самосталног живота

заштита лица са
инвалидитетом

84

420.000,00

Белим штапом кроз годину

заштита лица са
инвалидитетом;

83

560.000,00

образовање

83

75.000,00

заштита лица са
инвалидитетом

82

520.000,00

борачко-инвалидска
заштита

79

100.000,00

Подршка унапређењу
друштвеног положаја и
борачко-инвалидска
социјализација ратних војних
заштита
инвалида и породица
погинулих бораца града Чачка
Извођење обуке – лиценцирање
геронтодомаћица за услугу
социјална заштита
помоћи у кући

76

200.000,00

73

150.000,00

4.

8.

9.

10.

Центар за самостални
живот особа са
инвалидитетом Чачак
Међуопштинска
организација слепих
Чачак
Центар за лични раст и
развој „Огледало“ Чачак

Друштво за церебралну
парализу Моравичког
округа Чачак
Општинска
12.
организација „Ратни
ветерани Србије“ Чачак
11.

13.

Удружење ратних
војних инвалида и
породица погинулих
бораца града Чачак

14.

Удружење „Ramonda
serbica“ Чачак

15.

Удружење пензионера
инвалида рада Чачак

Психосоцијална помоћ и
подршка особама оболелих од
малигних болести
Клуб ОСИ
Борачко-инвалидска заштита

Помоћ старима

помоћи старима

72

130.000,00

71

110.000,00

16.

Удружење рома
„Будимо људи“ Чачак

Буквар

заштита и
промовисања
људских и
мањинских права

17.

Удружење „Путоказ“
Чачак

Златне нити

образовање

71

40.000,00

69

50.000,00

68

70.000,00

18.

Удружење рома Чачак

Да не заборавимо

заштита и
промовисања
људских и
мањинских права

19.

Удружење женског

Потенцијали града Чачка за

одрживи развој

20.

21.

предузетништва
„Надежда Петровић“
Чачак
Удружење Макетарски
клуб Чачак
Удружење за
реализацију
интеракцијских турбо
астроидних машина
„Ритам“ Чачак

Центар за психолошку и
дефектолошку помоћ и
22.
едукацију „Раскршћа“
Чачак
Удружење студената
Високе школе
23.
техничких струковних
студија Чачак
Центар за развој и
унапређење породичног
24.
функционисања
„Хоризонти“ Чачак
Друштво за одгој и
заштиту ситних
25.
животиња „Кошутњак“
Чачак

свет – мултимедијални приказ
потенцијала Чачка
Чачак куп 2018

образовање

67

100.000,00

Израда веб презентације
удружења на српском,
енглеском и немачком језику

наука

66

125.000,00

Подршка наставницима и
стручним сарадницима школа у
раду са децом са посебним
потребама, развојним
тешкоћама

образовање

65

100.000,00

Смарт лабораторија

образовање

65

200.000,00

Еко учионица

образовање

64

70.000,00

Савезна изложба ситних
животиња

заштита животиња

63

70.000,00

62

100.000,00

26.

Удружење „Клип
центар“ Чачак

Навијач, а не хулиган

заштита и
промовисања
људских и
мањинских права

27.

Удружење грађана
„Наше дрво“ Чачак

Виртуелни водич кроз
културну баштину Народног
музеја у Чачку

образовање

62

40.000,00

28.

Удружење „Уједињени
пензионери“ Чачак

помоћ старима

помоћи старима

58

1.000.000,00

29.

Удружење „Чувари дела
Вука Караџића“ Чачак

образовање

55

60.000,00

заштита животиња

53

50.000,00

помоћи старима

52

57.000,00

одрживи развој

52

20.000,00

образовање

51

60.000,00

Кинолошко удружење
„Јелица 032“ Заблаће
Завичајни клуб „Бајина
31.
Башта“ Чачак
Градски ватрогасни
32.
савез Чачак
Удружење грађана „Еко
33.
дизајн“ Чачак
30.

Штампање књиге „Старине из
нардоне културе чачанског
краја“ мр Гроздана Комадинић
Такмичење у области
кинологије
Сусретање 2018 да будемо
људи
Финансирање удружења из
градског буџета
Упознајмо Овчарско-кабларску
клисуру

укупно 8.401.000,00 динара
2. Са удружењима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се уредити
међусобна права и обавезе.

3. За израду и реализацију Уговора задужују се Градска управа за финансије, Градска
управа за локални економски развој и Градска управа за урбанизам.
4. Ову одлуку објавити на web сајту града Чачка.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О
ОБРАЗОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР
ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У
ОБЛАСТИ СПОРТА

У оквиру ове тачке дневног реда, након уводног излагања Славице Каранац и
дискусије ИгораТрифуновића који је истакао да је предлог за именовање Радојице Вуловића
након поднете оставке једног члана Стручне комисије у потпуности оправдано обзиром на
референце које предложени кандидат поседује за рад у Комисији, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о образовању Стручне комисије за избор годишњих,
односно посебних програма у области спорта
I
У Решењу о образовању Стручне комисије за избор годишњих односно посебних
програма у области спорта („Сл. лист града Чачка“ број 1/2018), уместо Драгана Шулубурића,
економисте, за члана Стручне комисије именује се Радојица Вуловић, дипломирани
економиста.
II
Ово Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ОЦЕНУ
ПРОЈЕКАТА
У
ОБЛАСТИ
ЈАВНОГ
ИНФОРМИСАЊА

Славица Каранац, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакла је да је
Градско веће 27. јуна 2018. године 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, којим су обавештена новинарска и медијска удружења
као и медијски стручњаци који су заинтересовани за рад у Комисији да доставе предлог за
чланове комисије за оцену пројеката у области јавног информисања. Истакла је да су предлоге
за чланове Комисије доставили: Удружење новинара Србије УНС, Независно удружење
новинара Србије НУНС, Независно друштво новинара Војводине, Асоцијација независних
електронских медија АНЕМ, Друштво новинара Војводине, Удружење спортских новинара
Србије и самостално Данијела Павловић из Крушевца.
Немања Трнавац прочитао је предлог за именовање три члана Комисије, до кога се
дошло након разматрања свих пријава на припремном састанку пре седнице Градског већа. То
су: Зоран Марјановић, Алем Ровчанин и Марина Мирковић.

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за оцену пројеката у области јавног информисања
I
У Комисију за оцену пројеката у области јавног информисања, именују се:
1. Зоран Марјановић, на предлог Друштва новинара Војводине;
2. Алем Ровчанин, на предлог Удружења спортских новинара Србије;
3. Марина Мирковић, на предлог Професионалног удружења новинара Србије;
II
Задатак Комисије је да донесе оцену пројеката поднетих по Јавном позиву као и предлог
о додели средстава са образложењем за ове пројекте, у складу са Правилником о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.
гласник РС“ бр.16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу за суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града
Чачка у 2018. години, број 06-155/2018-III од 27. јуна 2018. године и исти достави Градском
већу града Чачка на даље поступање.
III
Ово решење објавити на web сајту града Чачка.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАНТЕЛИЋ
РАДМИЛЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-2775/2018 ОД
5. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа
са жалбом Пантелић Радмиле из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број
55330-2775/2018 од 5. јуна 2018. године, као и предлогом решења по жалби.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Драгомир
Шипетић истакавши да је Центар за социјални рад правилно донео решење у складу са
Правилником и Одлуком., а стручна служба Градског већа правилно припремила предлог
решења о одбијању жалбе, у складу са поменутим прописима.
По упознавању са жалбом, завршеном претресу и предложеним текстом решења,
Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Пантелић Радмиле из Чачка, изјављена на Решење Центра за
социјални рад града Чачка број 55330-2775/2018 од 5. јуна 2018. године, као неоснована.

Образложење
Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се одбија захтев Пантелић
Радмиле из Чачка за признавање права на једнократну новчану помоћ, као неоснован.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Пантелић Радмила у којој наводи да
јој је помоћ потребна за набавку одређених лекова преписаних од стране изабраног лeкара, о
чему прилаже медицинску документацију, да је незапослено лице које се води на евиденцији
Националне службе за запошљавање, да је болесна и у немогућности да обавља и најпростије
послове, те да је социјална радница дијагнозу њених болести оквалификовала као лаку болест.
Даље наводи да је њен супруг запослен у МУП-у и да због тренутне суспензије његова плата
износи 29.908,85 динара што по члану породице износи просечно 14.454,42 динара, да тај износ
можда прелази износ који је потребан у односу на минималну зараду у Србији, али да је њој у
знању да је неколико лица који такође не испуњавају овај услов добило новчану помоћ. Истиче
да не живи комфорно као што је у решењу наведено, да са супругом поседује кућу и два ара
земљишта око куће као и 15 ари необрађеног земљишта на клизишту, а што је квадратура мања
од дозвољене за доделу новчане помоћи, да је намештај стар 20 година и оштећен, да су зидови
куће испуцали јер је кућа прављена пре 50 година. Наводи и да је у просторије Центра за
социјални рад долазила више пута и да јој је одмах требало бити предочено да не испуњава
услове. Наводи да може да приложи још медицинске документације како би доказала да
поседују дијагнозу тешке болести.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног
решења и образлаже да је Радмила Пантелић поднела захтев Центру за социјални рад града
Чачка, за остваривање права на једнократну новчану помоћ која јој је потребна за лечење, о
чему је приложила медицинску документацију која не указује на тешке болести и на појачане
трошкове лечења као и неопходност набавке медицинских помагала, па је првостепени орган
одбио захтев као неоснован. Напомиње да је уз жалбу жалиља приложила нову медицинску
документацију за болести које такође не спадају у групу тешких болести, а првостепени орган је
поступао по Закону о социјалној заштити, Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити
из надлежности града Чачка и Правилнику о остваривању права и пружању услуга у социјалној
заштити из надлежности града Чачка.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

-

да се Пантелић Радмила захтевом број 55330-2775/2018 од 10. априла 2018.
године, обратила Центру за социјални рад града Чачка, за остваривање права
на једнократну новчану помоћ;
да је уз захтев жалиље за доделу новчане помоћи приложено: очитана лична
карта, уверење НСЗ – Филијала Чачак да је пријављена на евиденцију лица
која траже запослење од 19. августа 2009. године; уверење Министарства
финансија - Пореска управа - Филијала Чачак да жалиља нема прихода од
самосталне делатности, извештај лекара специјалисте Опште болнице Чачак и
извештај лекара специјалисте Клиничког центра Србије;
да је на захтев Центра за социјални рад накнадно достављено: очитана лична
карта супруга Пантелић Горана и прибављена потврда Полицијске управе у
Чачку о оствареној укупној нето заради супруга у периоду од 1. децембра
2017. године до 28. фебруара 2018. године у износу од 29.908,85 динара;
да је од стране Стручног тима Центра за социјални рад извршена теренска
посета домаћинству;
да је Стручни тим Центра за социјални рад дана 1. јуна 2018. године донео
Тимски закључак да се одбије захтев Пантелић Радмиле за признавање права
на једнократну новчану помоћ и навео разлоге за то.

Чланом 7. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града
Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописана су права из социјалне
заштите из надлежности града Чачка међу којима је и право на једнократну новчану помоћ.
Чланом 9. исте Одлуке прописано је:
„Носилац права из члана 7. ове одлуке је породица, односно појединац ако живи сам у
домаћинству (корисници права и услуга у социјалној заштити, незапослена лица, инвалидна
лица и др.) који остварују приходе испод једне половине минималне зараде у Републици Србији
према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.
Изузетно, појединац или породица могу остварити неко од права чланом 7. ове Одлуке и
ако остварују приходе у износу вишем од износа описаног ставом 1. овог члана у случајевима:
болести, лечења у специјализованим установама, набавке медицинских помагала, тешке
материјалне угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене
медицинске и друге документације.”
Чланом 11. исте Одлуке прописано је:
„Право на једнократну новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или
породица који се изненада или тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не
могу самостално да превазиђу.“
Чланом 5. став 2. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној
заштити из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013, 11/2017 и 4/2018)
прописано је да се оправданост захтева цени на основу документације из члана 3. овог
Правилника, непосредног сазнања Стручног тима, а по потреби и провером на терену.
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, на предлог Стручног тима Центра за
социјални рад града Чачка, који је ценио све околности, донео ожалбено решење и одбио захтев
Пантелић Радмиле за једнократну помоћ, јер жалиља не испуњава услове за доделу једнократне
новчане помоћи, прописане Одлуком о правима и услугама у социјалној заштити из
надлежности града Чачка и Правилником о остваривању права и пружању услуга у социјалној
заштити из надлежности града Чачка.
Наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, пре свега
имајући у виду да се из достављене медицинске документације не може закључити да се ради о
тешкој болести због које су жалиљи повећани трошкови лечења или неопходна набавка
неопходних помагала. Такође, жалиља се не налази у изузетно тешкој материјалној ситуацији,
обзиром да живи у брачној заједници у повољним стамбеним условима а примања породице
прелазе половину минималне зараде у Републици Србији која према последњем објављеном
податку органа надлежног за послове статистике износи 24.024,00 динара (април 2018. године).
На основу изнетог, 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.

ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ИЛИЋ ДУБРАВКЕ ИЗ
ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-4454/2018 ОД 27. ЈУНА 2018.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа
са жалбом Илић Дубравке из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број
55330-4454/2018 од 27. јуна 2018. године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Илић Дубравке из Чачка, изјављена на Решење Центра за социјални
рад града Чачка број 55330-4454/2018 од 27. јуна 2018. године, као неоснована.
Образложење
Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Илић Дубравки из Чачка,
признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Илић Дубравка у којој наводи да је
Центру за социјални рад града Чачка поднела захтев за новчану помоћ која јој је неопходна за
набавку очног помагала и животних намирница, јер је у тешкој материјалној и стамбеној
ситуацији коју не може самостално да превазиђе. Даље наводи да јој је одобрени износ од
10.000,00 динара недовољан обзиром да рачун за набавку очних помагала износи 19.199,00
динара, а члан 18. Одлуке прописује да корисник више пута може да користи помоћ, али да
одобрени износ не сме да пређе износ републичког просека зараде.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног
решења и образлаже да се Илић Дубравка обратила Центру за социјални рад захтевом за
остваривање права за једнократну новчану помоћ која јој је потребна за превазилажење тешке
материјалне ситуације и лечење уз који је приложила медицинску документацију и рачун за
набавку помагала. Наводи да је у току ове календарске године жалиљи два пута признато право
на једнократну новчану помоћ у износу од по 10.000,00 динара, да је Стручни тим Центра за
социјални рад сагледвао приложену медицинску документацију и констатовао да жалиља болује
од болести која не спада у групу тешких обољења и да је одобрени износ од 10.000,00 динара
довољан за набавку неопходног помагала. На крају истиче да је орган поступао по Закону о
општем управном поступку, Закону о социјалној заштити, Одлуци о правима и услугама у
социјалној заштити из надлежности града Чачка и Правилнику о остваривању права и пружању
услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка. Предлаже да Градско веће одбије
жалбу као неосновану.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

да се Илић Дубравка захтевом број 55330-4454/2018 од 21. јуна 2018. године,
обратила Центру за социјални рад града Чачка, за одобравање једнократне
новчане помоћи за превазилажење тешке материјалне ситуације и лечење;
да су уз захтев жалиље за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична
карта, записник о изјави странке да живи у породичном домаћинству са сином
и ћерком, Решење Центра за социјални рада града Чачка којим се жалиљи

-

признаје право на увећану новчану помоћ у износу од 14.714,00 динара
месечно почев од 1. децембра 2017. године;
извештај лекара специјалисте и предрачун о износу средстава потребних за
набавку очног помагала;
да је жалиљи два пута у току 2018. године признато право на једнократну
новчану помоћ, у износу од по 10.000,00 динара;
да је Стручни тим Центра за социјални рад, дана 27. јуна 2018. године донео
закључак да се Илић Дубравки призна право на једнократну новчану помоћ у
износу од 10.000,00 динара, за превазилажење тешке материјалне ситуације.

Чланом 11. 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 „право на
једнократну новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или породица који се
изненада или тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу самостално
да превазиђу“.
Чланом 15. исте Одлуке прописано је да се висина једнократне помоћи утврђује у
зависности од потреба и материјалног стања појединца, односно породице.
Чланом 17. исте Одлуке прописано је:
„Право на једнократну новчану помоћ појединац или породица могу да остваре највише
два пута у једној календарској години тако да укупан износ исплаћених новчаних помоћи не
пређе износ минималне зараде у нето износу, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за статистику.
Појединцу или породици може се у току календарске године одобрити исплата
једнократних новчаних помоћи и више пута у мањим износима, тако да укупан износ не пређе
износ из претходног става овог члана.“
Чланом 18. Одлуке прописано је да изузетно од члана 17. Одлуке, у случајевима болести,
лечења у специјализованим установама, набавке медицинских помагала, тешке материјалне
угрожености лица која живе сама без ближих сродника, а на основу приложене медицинске и
друге документације, појединац или породица могу право на једнократну новчану помоћ
користити и више од два пута у једној календарској години, с тим да укупна средства остварена
по основу овог права не пређу износ просечне месечне зараде, по запосленом исплаћене у
Републици Србији у нето износу према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
Чланом 5. став 3. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној
заштити из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013 и 11/2017) прописано је
да на предлог стручног тима, кога чини социјални радник, надлежни правник и руководилац
правне службе, директор Центра доноси решење о износу једнократне новчане помоћи односно
облику једнократне помоћи ( уплата на рачун, уплата таксе за лична документа и сл.).
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 Илић
Дубравки признао право на једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара, за
набавку неопходног помагала и превазилажење тешке материјалне ситуације, на предлог
Стручног тима Центра за социјални рад, који је ценио све околности.

Наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, пре свега
имајући у виду да је из достављене медицинске документације утврђено да жалиља не болује од
тешке болести већ да јој је неопходна набавка очног помагала за коју набавку је одобрени износ
довољан, да јој је већ два пута у току ове године одобрена једнократна новчана помоћ у износу
од по 10.000,00 динара и да је жалиља корисник новчане социјалне помоћи у временски
неограниченом трајању.
На основу изнетог, 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.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА
ЧАЧКА,
ПОКРЕТНИХ
СТВАРИ,
МИНИСТАРСТВУ УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА СРБИЈЕ,
ПОЛИЦИЈСКОЈ
УПРАВИ
ЧАЧАК,
ОДЕЉЕЊУ
САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ ЧАЧАК
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић
упознавши чланове Градског већа да је Градска управа за финансије доставила Одсеку за
имовинско правне послове Градске управе за урбанизам захтев за израду Предлога одлуке о
преносу права јавне својине Града Чачка Министарству унутрашњих послова Србије,
Полицијској управи Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак, на следећим покретним
стварима: новом путничком возилу и опреми за техничко опремање саобраћајне полиције и
опреми за видео надзор. Закључцима Савета за безбедност саобраћаја од 11. јула 2017.године
одређено је да се средства предвиђена Програмом коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2017.годину
употребе за набавку возила опремљеног за вршење увиђаја саобраћајних незгода и прикупљање
података о саобраћајним незгодама и опреме за техничко опремање саобраћајне полиције.
Закључком Савета за безбедност саобраћаја, од 23. фебруара 2016. године, прописано је да се
средства предвиђенa Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2016. годину употребе за набавку видео
надзора за градске саобраћајнице. Након спроведеног поступка јавне небавке добара мале
вредности, у јавну својину града Чачка прибављене су покретне ствари ближе описане у изреци
овог решења и исплаћене по следећим ценама:ново путничко возило марке Škoda Yeti Outdoor
active - 2.989.368,00 динара; опрему за теничко опремање саобраћајне полиције - 988.320,00
динара и опрему за видео надзор - 149.280,00 динара. Одлуком о прибављању, располагању и
управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је да се покретне ствари у јавној
својини Града могу пренети на другог носиоца јавне својине, са накнадом или без накнаде, у
складу са Законом и да одлуку о преносу права јавне својине Града на покретним стварима на
другог носиоца јавне својине, доноси Градско веће града Чачка.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
I ПРЕНОСЕ СЕ из јавне својине града Чачка Републици Србији, Министарству
унутрашњих послова Србије, Полицијској управи Чачак, Одељењу саобраћајне полиције Чачак,
без накнаде, следеће покретне ствари:

а) ново путничко возило марке ŠKODA YETI OUTDOOR ACTIVE 2,0 TDI 4x4 CR DPF
1968 ccm, беле боје (Candy White), број шасије TMBLC25L1H6051616, посебно
опремљеног за вршење увиђаја саобраћајних незгода и прикупљање података о
саобраћајним незгодама;
б) опрема за техничко опремање саобраћајне полиције, и то: хард диск за снимање
саобраћајних прекршаја (капацитета 4ТВ RedPro WD4002FFWX) - комада 2, монитор за
праћење видео надзора (Vox 32ADS311B) – комада 2, лаптоп (Lenovo IdeaPad 320-15) –
комада 2, штампач (Optiprint) – комада 1, фотоапарат (Nikon D7200 set са објективом 18140mm VR) –комада 1, лампа (са дифузором и додатном опремом) – комада 80, батерија
(пуњива литијум-јонска за радио станицу Motorola MTH800) – комада 15, батерија
(пуњива литијум-јонска за ручну радио станицу EADSTHR880) – комада 15, купа за
обезбеђење лица места саобраћајне незгоде – комада 20, механизам са растегљивом
рефлектујућом траком црвено беле боје - комада 3 и лед трептач са обостраним
постољем и пуњивом батеријом- комада 3;
в) опрема за видео надзор, и то: оптички свич (MikroTik CRS317-1G-16S+RM L3
управљив свич 16 x SFP/SFP + слотова + 1 x 10/100/1000Mbps RJ-45, CPU 8) – комада 2,
мрежни свич (MikroTik Routerboard RB-960PGS hEX PoE) – комада 2, камера (Dome
Hikvision DS-2CE56D0T-IRMF/2MPx 2.8mm 4/1) – комада 4, исправљач за напајање
камера (12V 1A) – комада 15, напајање Mean Well (GST60A48-P1J) – комада 2;
II Република Србија, Министарство унутрашњих послова Србије, Полицијска управа
Чачак, Одељење саобраћајне полиције Чачак, дужно је да покретне ствари описане у тачки I
изреке решења, употребљава у сврху обављања своје делатности и извршавања надлежности из
свог делокруга на територији града Чачка.
III На основу овог решења Градоначелник града Чачка закључиће уговор о преносу
права јавне својине на покретним стварима прецизније описаним тачком I изреке решења.
IV Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА
ЧАЧКА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Основ
за доношење Правилника о изменама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града
Чачка садржан је Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе. Разлог доношења Правилника о изменама Правилника је усклађивање одредаба
Правилника које нису усклађене са одредбама Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе и Уредбом о критеријумима за разврставање радних места и
мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе. Предложеним изменама Правилникa, у делу којим је регулисано унутрашње
уређење и систематизација Градске управе за локалну пореску администрацију, повећава се
број извршилаца на радном месту Инспектор наплате, са звањем млађи саветник, а смањује број
извршилаца са звањем сарадник. На радном месту за послове вођења поступка по захтевима за
промену података, мењају се услови, па се за обављање послова овог радног места захтева
виши степен стручне спреме и распоређивање службеника у вишем звању – звању млађег
саветника. Овим изменама се не мења укупан број извршилаца у Одсеку за канцеларијску
контролу правних лица, предузетника и физичких лица и Одсеку за наплату, пореско и
књиговодствено извештавање, већ се само смањује број извршилаца на једном радном месту а
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