
ЗАПИСНИК 

СА ШЕЗДЕСЕТДЕВЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 5. септембра 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 отворило је 69. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

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

Тодоровић, Милица Дачић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Анђелка 

Новаковић, Драгомир Шипетић, др Милан Лукић, Вељко Неговановић, Михаило Јовић, Славко 

Веселиновић, прим. др Славица Драгутиновић, Душан Радојевић и Немања Трнавац. 

 

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

може да ради и пуноважно одлучује; 

 

 да седници Градског већа  присуствују: 

 

- Милан Бојовић, помоћник Градоначелника и председник Комисије за доделу средстава 

црквама и верским заједницама 

- Владан Милић, 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 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове 

- Владимир Гојгић, в.д. начелник Градске управе за локални економски развој 

- Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Мирко Пешић, в.д. директор доо „Научно технолошки парк Чачак“ 

- Ацо Јаковљевић, представник Спортског центра „Младост“ Чачак 

- Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ 

- Горан Димић, представник ЈКП „Комуналац“ Чачак 

 

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању 

на седници. 

 

*** 

 

Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да 

им је достављен  записник са 68. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 68. седнице 

Градског већа.  

 

 



   

 

Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно 

донело: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  68.  седнице Градског већа града Чачка број 06-216/2018-III   

од 31. августа 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, и с тим да се исти допуни 

следећим тачкама:  

 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

- УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И 

ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Ове предлоге 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.   ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1) 

 

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

 

5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 



   

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК 

 

9.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ 

И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО 

ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ДОО „НАУЧНО 

ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“  ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

12. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК  ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ 

 

14. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ  

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА  ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА 

ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ  

 

15. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА 

И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ 

 

16. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ 

ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ 

 



   

17. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

18. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

 

ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1) 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, 

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 78.000,00 динара (65.000,00 динара нето и 13.000,00 динара 

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

апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току  лечења Катарине Новаковић из 

Чачка. 

 

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

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета,  Функционална 

класификација 110, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), 

Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града,  Програм 16. 

Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002 Функционисање извршних 

органа. 

 

3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.  

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 

 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић. Одлука 

о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2018. годину пројектована је у износу 

од 4.227.000.000,00 динара што представља увећање за 111.616.000,00 дин. у односу на основну 

Одлуку. Методологијом приказивања приходне и расходне стране приказани су приходи и 

примања, расходи и издаци и из осталих извора (сопствена средства индиректних корисника). У 

структури прихода из предлога се види да су приходи из буџета града планирани у износу од 



   

4.108.000.000 динара, а из осталих извора 119.000.000,00 динара. Одлука о о изменама и 

допунама Одлуке о буџету Града Чачка за 2018. годину обезбедиће потпуније финансирање 

изворних надлежности локалне самоуправе и приоритетних инвестиционих активности. Навео 

је на којим позицијама је пројектовано повећање појединих прихода и у којим износима 

истакавши посебно износ од 150 милиона динара текућих трансфера од других нивоа власти у 

корист нивоа градова-ненаменски трансфер од Републике и друге приходе. Одлуком је 

пројектовано и смањење појединих прихода. У складу са потребама буџетских корисника 

извршено је усаглашавање расхода и издатака, па је навео неколико додатних улагања са 

износима. 

 

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

Михаилo Јовић осврнуо се на неколико сегмената ребаланса буџета за ову годину који 

нису процентуално велики али ће донети велике развојне потенцијале за Град посебно 

истакавши пројекат за који је издвојено 1,5 милиона динара намењених привреди кроз изградњу 

Стартап центра на простору садашње Библиотеке реконструкцијом постојећег простора, са 

идејом да се млади подстичу да буду предузетници и у том репрезентативном простору моћи ће 

да се упознају и баве новим технологијама, што ће нада се резултирати започињањем приватног 

посла. Други пројекат који истиче је израда техничке документације за пројекат реконструкције 

постојећег погона Техноса, а нада да ће изградњом  функционалног простора за Научно 

технолошки парк на тој локацији бити подстакнуто предузетништво и привреда, а свакако ће се 

улепшати тај део града. Трећи пројекат који је јако битан је израда Елабората економске 

оправданости отварања Слободне зоне. Тренутно, у Србији слободне зоне имају укупан промет 

од 4,5 милијарди еура, па сматра да и Чачак треба да изгради слободну зону, како за домаће 

привреднике тако и за стране инвеститоре и навео позитивна искуства Пирота. 

Велимир Дробњак подржавао је предлог ребаланса буџета за ову годину који је пре 

свега резултат добијених средстава из републичког буџета и повећања и сопствених средстава 

чиме ће Град бити у могућности да поправи квалитет свих сектора у граду. Осврнуо се на део 

који се односи на рад јавних комуналних предузећа и сматра да је предлог ребаланса имао 

темељан и потпун приступ њиховим потребама, тако да ће додатна средства на располагању 

имати ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, ЈКП „Комуналац“ Чачак, ЈП „Градац“ Чачак и ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак., док је посебна пажња дата одржавању путева у зимском периоду кроз 

чишћење свих путних праваца. Видно је да сва средства која се улажу у јавна предузећа 

поправљају квалитет њиховог рада.  

Драгомир Шипетић, пре свега, захвалио се свима на уложеном раду на ребалансу 

буџета, посебно Градској управи за финансије, потом Градоначелнику и члановима Градског 

већа. Истакао је додатна средства на позицији социјалне заштите како би се наставило са 

услугама које су започете, да не би биле прекинуте, као што су услуге личних пратилаца деце 

ометене у развоју која похађају основне и средње школе као и  део деце која похађају 

предшколским установама. На почетку пружања те услуге било је 20 корисника, временом се 

обухват проширио па их је сада 36, а услуге им пружа 36 пратилаца. Такође, персонални 

асистенти за лица са инвалидитетом старијим од 18 година у почетку је било 10 корисника сада 

17 корисника и исто толико пратилаца и троје лица на листи чекања. Такође, ту је и услуга 

Помоћ у кући. Све услуге се квалитетно обављају и редовно се врши се њихова контрола. 

Услуге се обављају од стране лиценцираних лица којима се плаћа не само услуга него и 

припадајући порези и доприноси што значи да је на овај начин запослено 88 лица. Даље је 

истакао да је Центар за социјални рад овим ребалансом добио потребна средства попут 1,5 

милиона динара за незапослене породиље. Нарочито је истакао је отварање Клубова за старија 

лица са чим се започело прошле године на градском подручју отварањем три клуба, у току су 

радови у Мрчајевцима и радиће се у Прељини и Слатини јер су то села у којима живи доста 

пензионера. На крају је истакао да средства која Град одваја за социјалну заштиту без додатних 

средстава из Републике су значајна и знатно увећана убог измене Закона о социјалној заштити 

па изражава задовољство услугама из социјалне заштите.  



   

Анђелка Новаковић осврнула се на пројекте који улазе у овогодишњи ребаланс и то 

пројекте који се финансирају из домаћих и међународних фондова а који захтевају финансијско 

учешће Града у реализацији пројекта. Најпре се осврнула на два пројекта који се финансирају из 

домаћих фондова. То су изградња фискултурне сале у Основној школи „22. Децембар“ у Доњој 

Трепчи за који је пројекат је аплицирано код Министарства.привреде, а чија укупна вредност је 

41,4 милиона динара са учешћем Града у висини од 24,5 милиона динара. Ради се о објекту од 

600м2  а за шта постоји реална потреба због ученика из овог али и ученика из Горње Трепче и 

Станчића. Други пројекат је изградња вишенаменског објекта у оквиру ОШ „Ђенерал Марко 

Катанић“ у Бресници у укупној вредности од 31,9 милиона динара од чега је учешће града 18,5 

милиона. Истакла је да се ради о монтажном објекту у оквиру кога једну целину чини 

фискултурна сала, а другу менза са кухињом, нето површине 752м2, и подсетила да је школа у 

Бресници једна од најстаријих школа у Моравичком округу. Осврнула се и на два пројекта која 

се финансирају из међународних фондова, који су сада дошли на реализацију, чији је однос у 

финансирању у висини 85 према 15%. 

Немања Трнавац истакао је нарочито додатни милион динара на позицији спорта и 

посебно се осврнуо на уређење спортске инфраструктуре преко месних заједница за шта из 

године у годину расте интересовање и сматра да са тим треба наставити и у наредном периоду 

са увећаним средствима. Потом се осврнуо на изградњу фискултурне сале за Установу „Зрачак“ 

и школу „1. Новембар“ где се ускоро очекује завршетак радова за шта је било потребно 

обезбедити додатна средства у висини од 5 милиона динара. Тиме се показује однос локалне 

самоуправе према најрањивијим категоријама становништва и подсетио да су током ове године 

кориснициУстанове „“Зрачак“ Чачак били ослобођени плаћања услуге као и да су имали 

могућност бесплатног летовања.  

Мирослав Вукосављевић истакао је средства намењена за безбедност саобраћаја а која 

су резултат очекиваних прихода од наплате казни. Од тих средстава 4 милиона динара 

издвојено је за изградњу полигона за обуку возача, за потребе ауто школа, од чега је део 

средстава намењен изради а други део  реализацији пројекта. 2,5 милиона динара опредељено је 

за израду Стратегије саобраћаја, а у току је  јавна набавка. Издвојена су средства за набавку 

светлоодбојних прслука за ђаке прваке пре свега за градске и приградске основне школе и у 

току јучерашњег дана подељено је 1.070 прслука. Такође, набавиће се ауто седишта за 

прворођену децу и поделити крајем овог месеца или почетком следећег. Наставиће се са 

опремањем Саобраћајне полиције набавком два возила као и видео надзора за градске 

саобраћајнице што је започето раније. Све то утицаће на повећан ниво безбедности саобраћаја у 

граду. 

Душан Радојевић осврнуо се део овогодишњег ребаланса буџета односно на средства 

за пројекат добијен код ресорног министарства под називом „Инфо активизам“ који је израдила 

Канцеларија за младе почетком ове године а који за циљ има побољшање информисаности код 

младих јер је то један од циљева дефинисаних Локалним акционим планом за младе, а ради се о 

много аспеката те информисаности и много начина који ће се кроз пројекат то остварити а све у 

циљу останка младих у Чачку. Сматра да су износи средстава у буџету и напори Града најбољи 

сведоци односа према младима и истакао да се много радило на културним потребама младих и 

да је у граду било много спортских манифестација. Средства која су планирана основном 

Одлуком о буџету су утрошена према плану, а средства из ребаланса ће бити утрошена према 

намени, стога подржава предлог ребаланса буџета за ову годину. 

Др Милан Лукић надовезао се на излагање предходника у погледу културних потреба 

младих и истакао значајна средства опредељена ребалансом за намену потреба младих 

различитих узраста о чему се и до сада веома водило рачуна. Све што се ради је зарад останка 

младих и ради повратка након школовања. Када су у питању предшколске установе истакао је 

средства предвиђена ребалансом буџета у висини  од 640 милиона динара за ПУ „Радост“ и ПУ 

„Моје детињство“ као и средства намењена приватним предшколским установама што ће 

омогућити субвенције за 720 малишана у приватним вртићима до краја ове године, уз повећане 

субвенције за треће и свако наредно дете. Поменуо је и финансирање основних и средњих 

школа, нарочито истакавши износ од 20 милиона динара за пројекте у основним школама. Када 



   

су у питању средње школе у питању је износ од  непуних 19 милиона динара, а кроз дуално 

образовање у машинско саобраћајној школи школоваће се будући радници у компанијама попут 

Ворверка и других. Овакав пример следиће и још неке средње школе. Сматра да је стање у 

основном и средњем образовању добро и да са инвестирањем треба наставити. Истиче и 

реконструкцију фасаде Економске школе као и реконструкцију крова на делу објекта 

Медицинске школе. На крају се осврнуо и на пројекте о којима су предходници већ говорили.  

Милица Дачић навела је све пројекте и инвестиције које су у току, а од значаја су за 

Град. Пре свега , навела је надградњу и реконструкцију објекта вртића „Полетарац“ где је Град 

до сада уложио око 19 милиона  динара, а Министарство привреде 13 милиона, а ребалансом се 

додају средства у износу од 4 милиона динара. Такође се осврнула и на радове на фискултурној 

сале за Установу „Зрачак“ и школу „1. Новембар“  који се приводе крају у шта је Град у 

сарадњи са Министарством привреде уложио око 70 милиона динара и 5,4 милиона динара 

уложено је у опрему како би корисници користили салу на прави начин. Напоменула је 

изградњу заштитног бедема код хале КК „Борац“ Чачак у вредности од 3 милиона динара, која 

средства су била опредељена основном одлуком, али тај износ неће бити употребљен обзиром 

да ће целокупна инвестиција бити финансирана средствима ЈП „Србијаводе“ а Град је уложио 

средства у израду пројектно техничке документације за заштитни зид који ће штитити халу која 

је један од синонима Чачка као града кошарке.  Планирана  дужина тог зида је 145 метара, 

између два моста, на рубу платоа хале Борац где ће се инсталирати модерна фиксна опрема која 

се у случају поплаве може размонтирати. Такође је дошло до прерасподеле средстава која су 

била намењена адаптацији и реконструкцији објеката на локацији „Технос“, обзиром да су се 

током године отвориле друге могућности финансирања па ће део тих средстава бити дат Научно 

технолошком парку Чачак за Стартап центар у простору одакле ће се иселити Библиотека, а за 

шта ће се конкурисати и код Министарста за технолошки развој и иновације. Све ово је битно 

из разлога што ИТ сектор има снажну подршку на националном нивоу што ће омогућити и 

Чачку да оствари најбоље услове за НТП и за младе које треба задржати у Чачку. Истакла је и 

намеру града да успостави Слободну зону у наредном периоду, те да у Србији већ постоји 14 

оваквих зона које све остварују добит, а то би допринело и дугорочном развоју града.  На крају 

је истакла и радове који ће се изводити на објекту школе „Др Драгиша Мишовић“. 

Милан Бојовић осврнуо се на све пројекте изградње водоводне и канализационе мреже 

истакавши да се ради о вишегодишњим пројектима који се настављају, као и многе друге 

пројекте за које се опредељују додатна средства а којима се решавају проблеми који су уочени 

током године. Поменуо је и путну инфраструктуру и зимско одржавање путних праваца. 

Милун Тодоровић је истакао да ребаланс буџета предвиђа већи ниво средстава у 

односу на основну Одлуке о буџету за ову годину, а да су претходници углавном поменули све 

аспекте због којих се и радио ребаланс буџета и истакао да је главни повод за ребаланс 

трансфер  средстава  из буџета Републике. Ребаланс буџета рађен је темељно кроз сагледавање 

свих сегмената. Поменуо је и остале ставке на приходовној страни ребаланса, пре свега порез на 

приходе од самосталних делатности и друге приходе. Ребаланс је урађен сагледавањем 

шестомесечног извештаја о извршењу буџета. У погледу расхода истакао је додатна средства за 

установе културе, за средње и основно образовање, за социјална давања и многе пројекте који 

се додатно финансирају средствима ребаланса. Истакао је и средства за завршетак 

инфраструктурног опремања пословних зона у Прељини и Коњевићима  и подсетио да је из 

републичког буџета за ово утрошен велики ниво средстава. На крају је истакао да ће рад на 

отварању Слободне зоне бити један од приоритета у наредном периоду. Предлаже да се утвди 

овакав предлог ребаламса буцета и нада се да ће одборници гласати за ребаланс. 

   

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

Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину и упутило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 



   

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић 

истакавши да, на основу Програма локалног економског развоја за период 2017-2019. година, 

постоји обавеза доношења Одлуке о условима и начину реализације програма локалног 

економског развоја за 2018. годину, којом се у потпуности уређују услови и начин реализације 

наведеног Програма и све потребне правне процедуре за реализацију наведеног Програма. 

Правни основ за доношење Одлуке о условима и начину реализације програма локалног 

економског развоја за 2018. годину садржан је у Закону о локалној самоуправи којим је 

предвиђено да општина, преко својих органа, у складу са Уставом и законом доноси и реализује 

програме за подстицање локалног економског развоја, предузима активности за oдржавање 

постојећих и привлачење нових инвестиција и унапређује опште услове пословања из Закона о 

улагањима. Законом о улагањима предвиђено је да надлежни орган аутономне покрајине или 

јединице локалне самоуправе, у којој се врши улагање, одлучује о врсти, висини и обиму за 

доделу подстицаја из свог делокруга за улагање на својој територији, у складу с овим законом и 

прописима којима се уређује контрола и додела државне помоћи. Законом о улагањима 

предвиђено је да надлежни орган јединице локалне самоуправе инструментима локалне 

развојне политике подстиче улагања, брине о постојећим улагањима и њиховом проширењу, 

броју и укупној вредности улагања и квалитету улагача, примењује стандарде повољног 

пословног окружења и доноси одлуке о мерама за подстицање конкурентности локалне 

самоуправе у повлачењу улагања. Такође је одређено да мере за подстицање конкурентности  

садрже нарочито следеће елементе: 1) опредељивање органа, као јединице за подршку 

улагањима из члана 15. овог закона; 2) јачање аналитичке основе за прецизније и на подацима 

засновано креирање развојних политика, инструмената и мера  у области локалног економског  

развоја; 3) успостављање транспарентних механизама сталне комуникације и сарадње са 

привредом; 4) поједностављивање локалних процедура за реализацију улагања; 5) 

уравнотежење локалног тржишта рада, 6) развој комуналне и локалне економске 

инфраструктуре; 7) коришћење информационе и комуникационе технологије у циљу 

остваривања ефикасније комуникације; 8) прописивање локалних олакшица и подстицај на 

основу локалних стратешких докумената. Стандарде повољног пословног окружења, одређује 

министар надлежан за послове привреде. Уредбом за доделу државне помоћи регулисана је 

државна помоћ мале вредности. Мере предвиђене Програмом локалног економског развоја за 

период 2017-2019. година и Одлуком о условима и начину реализације програма локалног 

економског развоја за 2018. годину су: Привлачење инвеститора, која се може реализовати 

обезбеђивањем земљишта које је инфраструктурно опремљено и пословног простора који је у 

јавној својини Града, обезбеђивањем закупа на одређено време и опремањем пословног 

простора за различите намене, обезбеђивањем средстава за набавку опреме (машине, алати и 

остала опрема) неопходних за проширење капацитета или започињање производње и 

Подстицање конкурентности која се може реализовати кроз подршку производним иновацијама 

које имају могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, 

подршку развоја коператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког 

наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, добијање међународних 

сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта и 

обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

условима и начину реализације Програма локалног економског развоја за 2018. годину, и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 



   

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЦЕНАМА ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 

 

 Уводно излагање по овој тачки дневног реда поднео је Владимир Гојгић истакавши да 

је предузеће „Аутопревоз“ Чачак доставило захтев за давање сагласности на цене превоза 

путника у градском саобраћају за 10% и приградском за 9,94% у просеку и да је уз захтев 

достављена Одлука Надзорног одбора предузећа о повећању цена и структура предложене цене 

по дужном километру са образложењем  које садржи разлоге за њену промену. Претходно 

повећање цена превоза путника у градском и приградском саобраћају било је у децембру 2012. 

године. Превозник који обавља јавни линијски превоз путника у градском и приградском 

саобраћају утврђује цену услуге превоза на основу начела и елемената за одређивање цена 

комуналних услуга. Елементи за одређивање комуналних услуга дефинисани су Законом о 

комуналним делатностима као: пословни расходи исказани у пословним књигама и 

финансијским извештајима, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне 

инфраструктуре и набавку опреме и добит вршиоца комуналне делатности. Такође је извршена 

контрола калукације цене коштања по дужном километру. Цена коштања под дужном 

километру за 14% у односу на цену коштања из последње калкулације из августа 2012. године а 

предложено повећање цене од 10% због једног од начела за одређивање цена комуналних 

услуга а то је усаглашеност цене са начелом приступачности.  

 

  По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

ценама превоза путника у градском и приградском саобраћају, и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Драгица Вујанић и 

Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци, за 2018. 

годину односе се на обезбеђење додатних средстава за зимско одржавање - редован програм 

чишћења снега, јер првобитно планом предвиђена средства нису довољна за редовно обављање 

наведене активности. Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о Буџету града Чачка 

за 2018. годину, а за обављање комуналне делатности од општег интереса код којих се крајњи 

корисник не може утврдити, предвиђена су већа средства за ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 5 

милиона динара са ПДВ-ом намењена за зимско одржавање. Измене и допуне Програма 

пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину односе се на планирани физички обим 

активности за 2018. годину и промене у укупном износу и извору планираних прихода као и у 

укупном износу и структури планираних расхода за 2018. годину. Укупни планирани приходи 

за 2018. годину износе 68.147.182,46 динара и у односу на Програм већи су за 1,56%, а укупни 

расходи износе 67.408.545,46 динара и у односу на Програм већи су за 1,58 %. Финансијски 

резултат - добит износи 738.637,00 динара и није промењен у односу на план. Ове измене и 

допуне су довеле до измена финансијских извештаја и планираних финансијских средстава за 

набавку добара, услуга и радова за обављање делатности. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2018. годину урађене су 

у складу Законом о јавним предузећима и предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о 

буџету града Чачка за 2018. годину  

 



   

  По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци  и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Драган Николић и 

Владимир Гојгић. Израда Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак за 2018. годину условљена је елементарном непогодом-поплавом и тиме што су 

предузећу поверени послови зимског одржавања коловоза и путева као и значајним увећањем 

обима послова на ванредним радовима по решењу комуналне инспекције и по налогу надзорне 

службе и ЈЛС. Законом о ванредним ситуацијама пропиисана је дужност грађана да, у случају 

ванредне ситуације, прихвате распоред који им је одређен при распоређивању у органе и 

јединице цивилне заштите и да се одазову позиву надлежног органа цивилне заштите. Лица у 

радном односу која су у складу са одредбама овог закона позвана на извршење задатака 

цивилне заштите, имају право на накнаду зараде коју обрачунава и исплаћује послодавац 

сразмерно времену ангажовања и на терет јединица локалне самоуправе, а надлежни орган 

јединица локалне самоуправе, привредним друштвима и другим правним лицима, уговором 

обезбеђује накнаду стварних трошкова за спровођење припрема и ангажовање у извршавању 

мера и задатака цивилне заштите. Сходно наведеном, изменама и допунама Програма 

пословања пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину планирани су трошкови 

везани за исплате везане за ванредне ситуације. Предлогом Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о Буџету града Чачка за 2018. годину, а за обављање комуналне делатности од општег 

интереса код којих се крајњи корисник не може утврдити, предвиђена су већа средства ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак за 18.400.000,00 дин., и то: за ванредне радове за 14.400.000,00 дин. 

више, зимско одржавање за 5.956.686,00 дин. више и за реконструкцију зелених површина за 

1.956. 686,00 дин. мање, а на основу искуства из претходних осам месеци и потреба. Измене и 

допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину се односе на 

допуну ценовника ценама радова на зимском одржавању коловоза и улица. Трошкови рада 

радника и машина, као неки од елементи за формирање ових цена, били су саставни део  

Програма за 2018. годину, а овим Изменам и допунама Програма су допуњени. Измене и допуне 

Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину се односе на планирани 

физички обим активности за 2018. годину и промене у укупном износу и извору планираних 

прихода као и у укупном износу и структури планираних расхода, за 2018. годину. Укупни 

планирани приходи за 2018. годину су већи за 18.069.273,00 дин. у односу на Програм, а укупни 

расходи за 17.992.500,00 дин. Финансијски резултат-добит је већи за 76.773,00 дин. и износи 

510.056,00 дин. Ове измене и допуне су довеле до измена финансијских извештаја и планираних 

финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2018. годину урађене 

су у складу Законом о јавним предузећима, Законом о ванредним ситуацијама и предлогом 

Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину- 

 

 По упознавању са предлогом отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић која је похвалила делатности овог предузећа које се односе између 

осталог и на унапређење здравља становништва, а нарочито добро су урађени прилози уз 

материјал где се децидно наводи утрошак средстава за додатне активности предузећа. 

          



   

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак  и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  Драган Николић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

истакавши на шта се односе Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у 

Чачку у 2018. години које је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак. Детаљно је 

навео на шта се измене и допуне Програма односе. 

 

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

давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања јавних зелених површина у граду 

Чачку за 2018. годину  и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ОСМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И ГРОБЉА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК 

 

Драган Николић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда истакавши 

да је правни основ за доношење Одлуке о измени Статута Јавног комуналног предузећа за 

изградњу и одржавање  зелених површина и гробља „Градско зеленило” Чачак садржан  у 

Закону о јавним предузећима  којим је прописано да Надзорни одбор доноси Статут, а да ради 

обезбеђивања заштите општег интереса у јавним предузећима на Статут даје сагласност 

јединица локалне самоуправе. Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног 

предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак са 

Законом о јавним предузећима  прописано је да Скупштина града даје сагласност на Статут, а у 

надлежности Надзорног одбора је да доноси Статут јавног предузећа. Статутом Јавног 

комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско 

зеленило“ Чачак прописано је да поступак који важи за доношење Статута и других општих 

аката  важи и приликом доношења њихових измена и допуна. Разлог за доношење ове Одлуке је 

стварање услова да Јавно комунално предузеће „Градско зеленило” Чачак, осим наведене 

претежне делатности обавља и друге делатности које су од општег интереса за град Чачак. 

 

  По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Одлуку о измени статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и 

одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило“ Чачак  и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

 

 

 

 

 



   

ДЕВЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРБАНИСТИЧКО И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И 

ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Драган Вукајловић и 

Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма се односе на промене у укупном износу и 

промене у структури планираних прихода и планираних расхода за 2018. годину. Укупни 

планирани приходи увећани су за 32.610.000,00 динара у односу на Програм пословања ЈП 

''Градац'' Чачак за 2018. годину и износе 119.310.000,00 динара. Промене у извору планираних 

прихода односе се на повећање прихода из буџета града Чачка за 31.000.000,00 дин. и 

сопствених средстава за 1.610.000,00 дин. Пословни приходи су увећани укупно за 

19.100.000,00 дин. и то 18,5 мил.дин. из буџета града и 600.000,00 динара од сопствених 

средстава, финансијски приходи за 10.000,00 динара од сопствених средстава и остали приходи 

за 12,5 мил.дин. из буџета града и за 1.000.000,00 дин. сопствених прихода. Укупни планирани 

расходи износе 119.249.000,00 динара, и увећани су, у истом износу као укупни планирани 

приходи, за 32.610.000,00 динара у односу на Програм пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2018. 

годину. Пословни расходи су увећани за 19.100.000,00 дин. Промене у структури планираних 

пословних расхода односе се на умањење трошкова материјала и енергије за 190.000,00 дин., 

трошкова амортизације за 500.000,00 дин., увећање трошкова производних услуга за 

16.189.878,00 дин., нарочито због увећања трошкова услуга одржавања, и увећање 

нематеријалних трошкова за 3.600.122,00 дин. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих 

личних примања су остали непромењени. Финансијски расходи су планирани у износу од 

10.000,00 дин. из сопствених средстава, а остали расходи су увећани за 13.500.000,00 милиона 

динара од чега је планирано да се 12,5 мил.дин. финансира из буџета  града Чачка. Измене и 

допуне Програма пословања ЈП ''Градац'' Чачак за 2018. годину односе се и на измене и допуне 

елемената цена услуга,  што је условило измене и допуне цена из Ценовника Програма за 2018. 

годину.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Градац'' Чачак за 2018. годину урађене су у 

складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. 

годину, по методологији предложеној од стране Министарства привреде садржаја, модела и 

образаца за израду Програма пословања јавних предузећа за 2015. годину с тим што су подаци у 

одређеним табелама које су саставни део програма пословања приказани кумулативно са 

почетком календарске године сходно Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих 

програма пословања за 2017. годину        

 

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

давању сагласности Измене и допуне програма пословања Јавног предузећа за урбанистичко и 

просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак за 2018. годину,   и 

упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, 

УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

  Драган Вукајловић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

упознавши чланове Градског већа са изменама и допунама програма одржавања, заштите и 

развоја општинских путева, улица и некатегорисанох путева на територији града за 2018. 



   

годину, који је донео надзорни одбор ЈО „Градац“ Чачак. Детаљно је навео на шта се измене и 

допуне Програма односе. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Измене и допуне програма одржавања, заштите и развоја општинских 

путева, улица и некатегорисаних путева на територији града Чачка за 2018. годину, и упутило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И 

ПРОГРАМА РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК“  

ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Мирко Пешић и 

Владимир Гојгић. Друштво са ограниченом одговорношћу ''Научно технолошки парк'' Чачак  

основано је као привредно друштво од стране шест оснивача (град Чачак је један од оснивача) 

са једнаким процентом удела у основном капиталу и правом гласа члана друштва, које, у оквиру 

дефинисаног простора, треба да пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским 

установама, научноистраживачким и иновационим организацијама, као и високотехнолошким и 

средњетехнолошким привредним друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или 

производној групацији с циљем њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, 

стварања и пласмана нових производа и услуга на тржишту. Финансијски план Измена и допуна 

Плана и програма рада д.о.о. ''Научно технолошки парк'' Чачак за 2018. годину  урађен је у 

складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. 

годину. Намењена средства предвиђена су у оквиру Програма ''Локални економски развој'' за 

остале дотације и трансфере за рад Научно технолошког парка у укупном износу од 4.700.000,00 

динара из буџета града Чачка. Средства су планирана за 700.000,00 динара више у односу на 

Планом предвиђена средства. У мају 2018. године расписан је Јавни конкурс за отварање 

регионалних иновационих стартап центара, где право на кришћење бесповратних средстава 

имају научно-технолошки паркови заједно са јединицом локалне самоуправе. Градско веће града 

Чачка донело је Решење о прибављању у јавну својину дела приземља Дома културе у Чачку 

нето површине 621,42 м2 за потребе отварања регионалног иновационог стартап центра. План и 

програм рада д.о.о. "Научно технолошки парк Чачак" за 2018. годину није обухватио израду 

пројектно-техничке документације за опремање стартап центра НТП Чачак и припреме друге 

документације према условима конкурса због чега је предложено да се изврше Измене и допуне 

Плана и програма рада за 2018. годину.  

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

су измене и допуне Плана и програма рада д.о.о. ''Научно технолошки парк'' Чачак за 2018. 

годину урађене су у складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града 

Чачка за 2018. годину. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Измене и допуне плана и програма рада ДОО „Научно технолошки 

парк“ Чачак  2018. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 

 

 

 

 



   

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА РАДА И 

ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК  ЗА 

2018. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Ацо Јаковљевић 

упознавши чланове Градског већа са  изменама Програма рада и финансијског плана Установе 

за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак  за 2018. годину који је донео Управни 

одбор Установе. Детаљно је навео на шта се  измене Програма односе. 

 

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

давању сагласности на Измене програма рада и финансијског плана Установе за физичку 

културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

 

ТРИНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА СТАТУТА 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ЧАЧКА“ 

 
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Војин Јаковљевић 

истакавши да је у циљу усаглашавања одредаба Статута ЈУ „Туристичка организација Чачка“са 

Законом о туризму  као и прецизирањем да су општи акти установе Колективнои уговор Јавне 

установе „Туристичка организација Чачка“ и Правилник о организацији и  систематизацији 

послова Јавне установе „Туристичка организација Чачка“, Управни одбор ЈУ „Туристичка 

организација Чачка“, на седници одржаној 3. септембра 2018. године извршио је усглашавање 

одредаба Статута са наведеним законом, у делу који се односе на услове за избор директора, као 

и прецизирањем одредаба са наведеним важећим актима Установе. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Одлуку о изменама Статута Јавне установе „Туристичка организација 

Чачка“ за 2018. годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О 

СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 

ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИ ЈАЦА 

„МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ  

 

Небојша Бежанић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, истакао је да је 

правни основ за доношење Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци  чији је оснивач град Чачак, садржан у Закону о јавним предузећима 

којим је прописано да,Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе доноси орган јединице локалне 

самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, на предлог надлежног органа 

јединице локалне самоуправе.Овом Одлуком уређује се спровођење јавног конкурса за 

именовање директора јавног комуналног  предузећа за водовод, одржавање чистоће и пијаца 

„Моравац“ Мрчајевци. 

 



   

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлога одлуке о 

спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа за водовод, 

одржавање чистоће и пијаца „Моравац“ Мрчајевци, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕКСТА  ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ 

КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ 

ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ  

 

 

Небојша Бежанић у даљем излагању упознао је чланове Градског већа са текстом 

Конкурса за именовање директора ЈКП „Моравац“ Мрчајевци и истакао да конкурс садржи: 

податке о јавном предузећу, податке о пословима директора, услове за именовање директора 

јавног предузећа, стручну оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном 

поступку и начин њихове провере, рок за подношење пријава на јавни конкурс (30 дана од дана 

објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“), шта садржи пријава 

на конкурс, доказе који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, адресу на коју се подносе 

пријаве на јавни конкурс и податке о лицу за контакт. Оглас ће бити објављен у „Службеном 

гласнику Републике Србије“, „Службеном листу града Чачка“ и једним дневним новинама које 

се дистрибуирају на целој територији Републике Србије (НДН Српски Телеграф), као и на 

интернет страници града Чачка: www.cacak.org.rs. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило текст јавног 

конкурса за именовање директора  Јавног комуналног предузећа за водовод, одржавање чистоће 

и пијаца „Моравац“ Мрчајевци и доставило Скупштини на разматрање и оглашавање. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ 

СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У 

ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА О 

РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА У 2017. ГОДИНИ 

 

Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је 

Милан Бојовић који је чланове Градског већа упознао са предлогом Комисије за доделу 

средстава црквама и верским заједницама у вези извештаја цркава и верских заједница о 

реализовању програма у 2017. години којим се предлаже да се усвоје извештаји о реализовању 

програма у 2017. години следећих подносилаца програма: Српске православне црквене општине 

Катрга, Српске православне црквене општине Атеница, Српске православне црквене општине 

Чачак - храм у Ракови и Српске православне црквене општине Љубић. Даље је истакао да је 

Комисија размотрила приспеле пријаве на конкурс за доделу средстава црквама и верским 

заједницама за реализовање програма у 2018. години и доставила Градском већу предлог 

расподеле ових средстава и навео разлоге због чега су поједине пријаве одбачене или одбијене. 

 

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

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 УСВАЈАЈУ СЕ извештаји  цркава и верских заједница о реализовању програма у 2017. 

години, које су доставили  следећи подносиоци програма: 

 

 Српска православна црквена општина Катрга 

 Српска православна црквена општина Атеница 



   

 Српска православна црквена општина Чачак – храм у Ракови 

 Српска православна црквена општина Љубић  

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА 

ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 

РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

По упознавању са предлогом у оквиру петнаесте тачке дневног реда, Градско веће је 

једногласно донело следећу: 

 

О Д Л У К У 

о додели средстава црквама и верским заједницама 

за реализовање  програма у 2018. години 

  

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ средства за реализовање програма у 2018. години, Српској 

православној црквеној општини при храму Вазнесења Господњег у Чачку, у износу од 

6.000.000,00 динара, за осветљење храма ( набавка хороса и полијелеја).  

 

2. Са Српском православном црквеном општином при храму Вазнесења Господњег у 

Чачку, закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 

 

3.  За израду и реализацију Уговора задужује се Градска управа за финансије. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Горан Димић и 

Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак односе на 

промене у укупном планираном износу и промене у износу по позицијама, прихода и расхода за 

2018. годину.  Укупни планирани приходи су увећани за 8.600.000,00 динара са ПДВ-ом, 

(7.818.000,00 дин. без ПДВ-а) у односу на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. 

годину намењених за радове и набавку додатне количине индустријске соли  на зимском 

одржавање коловоза у граду из средстава Буџета града Чачка за 2018. годину. Промене у 

структури планираних расхода односе се на увећање пословних расхода и то трошкова 

материјала за набаваку индустријске соли за 3.000.000,00 дин (без ПДВ-а) и увећање осталих  

расхода за отпис ненаплаћених потраживања за 4.818.000,00 динара. Наведене измене и допуне 

Програма пословања ЈKП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину су довеле до измена 

финансијских извештаја и планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и 

радова за обављање делатности по позицијама. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

измене и допуне Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2018. годину урађене у складу 

са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. годину, по 

методологији предложеној од стране Министарства привреде садржаја, модела и образаца за 

израду Програма пословања јавних предузећа за 2015. годину с тим што су подаци у одређеним 

табелама које су саставни део програма пословања приказани кумулативно са почетком 

календарске године сходно Смерницама Владе Републике Србије за израду годишњих програма 

пословања за 2017. годину        



   

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о 

давању сагласности на Измене и допуне програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак  за 2018. 

годину, и упутило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА 

РАДА ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА 

ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Војин Јаковљевић и 

Владимир Гојгић. Измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 

2018. годину односе се на промене у Финансијском плану и то на: промене  у укупном износу и 

промене у структури планираних прихода и планираних расхода за 2018. годину. Укупни 

планирани приходи из Буџета су увећани за 3.656.000,00 динара у односу на Програм рада за 

2018. годину и износе 63,39% у укупним планираним средствима за 2018. годину. Од тога 

500.000,00 динара су средства опредељена од стране надлежног Министарства. Промене у 

структури ових расхода односе се на увећање трошкова за услуге по уговору за 1.550.000,00 

динара, за текуће поправке и одржавање 930.000,00 динара и увећање за машине и опрему за 

1.176.000,00 динара.  ЈУ „Туристичка организација Чачка“ је потписала Уговор са Националном 

службом за запошљавање којим се ангажују лица са евиденције Националне службе за 

спровођење Јавног рада. Укупно опредељена средства за ове намене износе 345.700,00 динара. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком да 

измене и допуне Програма рада ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину урађене су 

у складу са Предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2018. 

годину.            

  

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

Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на Елаборат о Слатинској бањи и 

подсетила да је последњи елаборат рађен пре више деценија те да ресурси Слатинске бање нису 

искоришћени. Овим Елаборатом препознати су приоритети Града, обзиром на квалитет воде у 

Слатинској бањи. Похвалила је и постављање  инфо-табли на Каблару као добар потез обзиром 

да се догађало да туристи залутају. Такође, макета за римске терме је значајна за туристички 

потенцијал али и за обавештеност суграђана. Осврнула се на завршетак новог репрезентативног 

трга у граду Римског трга у близини rимских терми по којима је и добио назив.  

Вељко Неговановић поставио је питање три пројеката везана за римске терме као и 

питање рокова.  

Војин Јаковљевић истакао је поводом ових пројеката да се са њима већ кренуло, а 

након усвајања измена Програма Установе од стране Скупштине града пројекти ће odmah бити 

у потпуности реализовани. 

Немања Трнавац осврнуо се на изглед тезги за разноразне манифестације у градском 

сеоском подручју, да постоји Одлука о томе и да је треба реализовати у сарадњи са ЈКП 

„Комуналац“ Чачак у погледу постављања и уклањања тезги и да у буџету града треба и даље 

издвајати средства за ову намену. 

Милан Бојовић осврнуо се на пројекте који су у току, нарочито везано за rимске терме. 

Осврнуо се и на Елаборат везан за Слатинску Бању. 

 

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

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Измене и допуне програма рада  Јавне 

установе „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 



***

Mn,ryn Toqoponuh, o6asecruo je uraHore fpa4uror reha 4a je oAnyqeHo rto cBr4M Tar{KaMa

AHeBHor pe4a, naje 69. cegHuqy fpa4crcor neha aar,.ryurao y 1 1 qacoea.
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22812018-lll oa 1 1 . cenrerr,r6pa 2018. roArHe.


