ЗАПИСНИК
СА СЕДАМДЕСЕТТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 22. октобра 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 73. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, Мирослав Вукосављевић, др Велимир Дробњак, Драгомир
Шипетић, др Милан Лукић, Душан Радојевић, Немања Трнавац, Славко Веселиновић, Анђелка
Новаковић, прим. др Славица Драгутиновић и Вељко Неговановић а одсутан је Михаило Јовић.
 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,
те може да ради и пуноважно одлучује;
 да седници Градског већа присуствују:
-

Владан Милић, помоћник градоначелника за област друштвених делатности
Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника за област заштите животне средине
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
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Владимир Гојгић, в.д. начелник Градске управе за локални економски развој
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор
Катарина Новковић, Градски правобранилац

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању
на седници.
***
Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да
им је достављен записник са 72. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 72. седнице
Градског већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно
донело:
ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ записник са 72. седнице Градског већа града Чачка број 06-245/2018-III
од 11. октобра 2018. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,
предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу, с тим да се исти допуни
следећим тачкама:
- ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(апропријација 333) и да се иста разматра као 20. тачка.
Овај предлог Градско веће је једногласно прихватило.
Питао је да ли има још предлога за измену или допуну дневног реда. Како више није
било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА
ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО 30.09.2018. ГОДИНЕ
2.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ
ГРЕЈАЊА ЗГРАДЕ МУП-А И ЗГРАДЕ ЛОКАЛНИХ СУДОВА У ЧАЧКУ
3.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ ПАРКИНГА У ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ У ПРЕЉИНИ
4.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА
МАРКЕ ЛАДА НИВА
5.УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ ПРОТИВГРАДНИХ
СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
6.ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛЕР-а ЗА ПЕРИОД 2017-2019. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
ЧАЧКА
7.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА
8.ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

У

9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „ПРИНЦИПАЛ ДУО“ ДОО ЧАЧАК
10. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„РАДОСТ“ ЧАЧАК

11. ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
12. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ,
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2017. ГОДИНИ
13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ,
ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
14. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

ПРЕДЛОГА

15. ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА
ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/3)
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 532/1)
19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 589/2)
20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 333)
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ
БУЏЕТА ГРАДА ЧАЧКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2018. ГОДИНЕ ДО
30.09.2018. ГОДИНЕ

Зоран Тодосијевић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
градског већа са Извештајем о извршењу буџета града чачка за период од 01.01.2018. године до
30.09.2018. године који је Градска управа за финансије доставила у складу са чланом 76. Закона
о буџетском систему. Истакао је да су 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 оставрени у укупном износу од 2.537.344.396,20 динара што представљаа
62,37% у односу на планиране приходе и примања а расходи и издаци буџета за протеклих
девет месеци извршени су у укупном износу од 2.305.861.716,21 динара што представља 54,55%
у односу на план дефинисан Одлуком о буџету града Чачка за 2018. годину. У даљем излагању

детаљно је образложио остварење прихода и примања као и извршење расхода и издатака
буџета града Чачка за девет месеци ове године.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета града Чачка за период од 01.01.2018. године
до 30.09.2018. 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 30.09.2018.
године, који чини саставни део Закључка, достављен је Скупштини, на основу члана 76. став 3.
Закона о буџетском систему.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ СВОЈИНУ ИЗГРАДЊОМ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА
НА ДАЉИНСКИ СИСТЕМ ГРЕЈАЊА ЗГРАДЕ МУП-А И ЗГРАДЕ
ЛОКАЛНИХ СУДОВА У ЧАЧКУ

У оквиру ове тачке дневног реда Весна Дмирић, упознала је чланове Градског већа са
нацртом решења о прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на даљински
систем грејања зграде МУП-а и зграде локалних судова у Чачку и истакла да је у августу 2018.
године достављен захтев за доношење решења о прибављању у јавну својину изградњом
прикључног топловода. Даље је образложила да ће прикључни топловод бити изведен од
подстанице у згради Градске управе града Чачка у делу тротоара паралелно са Економском
школом до Господар Јованове улице, а прелаз преко улице би био изграђен до супротног
тротоара а онда паралелно са тротоаром до улице Цара Душана где би код зграде Историјског
архива био изведен и прикуљак за овај објекат а следећи прикуљак код зграде МУП-а а затим
преко улице Цара Душана до постојећег топловода на парцели локалних судова у Чачку.
Нагласила је да је пројектантска вредност инвестиције 8.400.000,00 а средства су обезбеђена у
буџету града Чачка, те да је Градска управа за урбанизам издала локацијске услове за изградњу
прикључног топловода, а да је правни основ за доношење овог решења садржан у Закону о
јавној својини, Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини
града Чачка и Статуту града Чачка.
По упознавању са нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом прикључног топловода на даљински систем грејања
зграде МУП-а и зграде локалних судова у Чачку, и упутило Скупштини на разматрање и
доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У
ЈАВНУ
СВОЈИНУ
ИЗГРАДЊОМ
ПАРКИНГА
У
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ У ПРЕЉИНИ

Весна Дмитрић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градскг већа са Нацртом решења о прибављању у јавну својину изградњом паркинга у

Индустријској зони у Прељини и истакла да је правни основ за доношење овог решења садржан
у Закону о јавној својини, Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка и Статуту града Чачка. Посебно је истакла да је пројектантска вредност
инвестиције 73,5 милиона динара са ПДВ-ом а средства су обезбеђена донацијом предузећа
„Путеви Србије“.
По упознавању са нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
прибављању у јавну својину изградњом паркинга у Индустријској зони у Прељини и упутило
Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА
ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА МАРКЕ ЛАДА НИВА

КОРИШЋЕЊЕ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Весна Дмитрић је упознала чланове
Градског већа са предлогом решења о давању на коришћење теренског возила марке Лада Нива
Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Чачак и истакла да је правни основ за доношње
овог решења садржан у Закону у јавној својини и Одлуци о прибављању, располагању и
управљању у јавну својину града Чачка. Даље је истакла да је разлог за доношење овог решења
и давање на коришћење возила, унапређење делатности ЈКП „Комуналац“ Чачак као предузећа
чији је оснивач Град, нарочито у области обављања послова ЗОО хигијене, обзиром да возило
није неопходно за обављање послова за делокруг органа Града. Иначе, предметно возило је
прибављено у својину Града у децембру 2004. године од предузећа „Аутосервис“ Чачак по цени
од 484.000,00 динара, без ПДВ-а и других трошкова, а процењена вредност овог возила на дан
29.06.2018. године, износи 500 еура.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело следеће
РЕШЕЊЕ
о давању на коришћење теренског возила марке
ЛАДА НИВА
I ДАЈЕ СЕ теренско возило марке ЛАДА 21214 ЛАДА НИВА 4Х4, боје 4D љубичаста
тамна, број шасије ХТА21214051767725, које је у јавној својини града Чачка ЈAВНОМ
КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК на коришћење.
II Теренско возило ближе описано тачком I овог решења произведено је 2004.године,
када је и прибављено по цени од 484.000,00 динара (без пореза на промет и других трошкова), а
вредност процењена на дан 29.06.2018.године је 500 еура у динарској противвредности по
средњем курсу НБС.
III ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК је дужно да возило ближе описано тачком I овог решења
користи у сврху обављања послова из области свог деловања, односно за обављање послова
зоохигијене.
IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће закључити уговор о давању на
коришћење возила ближе описаног тачком I са директором ЈКП КОМУНАЛАЦ ЧАЧАК.
V Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.

ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАГРАЂИВАЊУ
ПРОТИВГРАДНИХ СТРЕЛАЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА
У 2018. ГОДИНИ

Владимир Гојгић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градскг већа са нацртом одлуке о награђивању противградних стрелаца са територије града
Чачка у 2018. години којом је утврђено да противградни стрелци са територије града Чачка који
имају закључене уговоре са Републичким хидрометеоролошким заводом Србије, добију
новчану награду у висини од по 55.000,00 динара нето, увећану за припадајући порез. Посебно
је истакао да су противградни стрелци са територије града Чачка у 2018. години поред изузетно
малих накнада показали велику одговорност и посвећеност у свом раду као и уредност
приликом дејствовања на терену што показују извештаји које је РХМЗ Србије достављао граду
Чачку. Даље је истакао да одлуку о додели новчане награде доноси градоначелник града на
предлог Градске управе за локални економски развој.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милун
Тодоровић и поставио питање да ли је износ од 55.000,00 динара нето на годишњем нивоу.
Владимир Гојгић је одговорио да је то износ за шест месеци колико траје противградна
сезона.
По упознавању са нацртом, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
награђивању противградних стрелаца са територије града Чачка у 2018. години, и упутило
Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА
ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ У
ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛЕР-а ЗА ПЕРИОД 20172019. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Владимир Гојгић, упознао је чланове
Градског већа да је Градска управа за локални економски развој, на основу члана 15. став 2.
Одлуке о условима и начину реализације програма Локалног економског развоја за 2018.
годину, припремила Предлог одлуке о расписивању Јавног позива за доделу подстицајних
средстава за 2018. годину у оквиру реализације прогрмаа ЛЕР-а за период 2017-2019. година на
територији града Чачка. Истаакао је да је овом одлуком педложено суфнансирање мере
подстицање конкурентности кроз подршку: производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа; развоја коператива,
кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или
код доминантног купца; добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка
домаћих компанија на инострана тржишта; обезбеђивања средстава за проширење или изградњу
нових производних капацитета.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
и расписало
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОКВИРУ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017.-2019. ГОДИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА
Програм локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година (“Сл.лист града
Чачка“, бр. 22/2017) у делу који се односи на МЕРУ: 3. ПОДСТИЦАЊЕ
КОНКУРЕНТНОСТИ кроз подршку: 3.1. Производних иновација које имају могућност
директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа; 3.2. Развоја коператива,
кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или
код доминантног купца; 3.3. Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања
изласка домаћих компанија на инострана тржишта и и 3.4. Обезбеђивања средстава за
проширење или изградњу нових производних капацитета предвиђа да се овај јавни позив може
расписати за напред наведену меру и да га објављује град Чачак (у даљем тексту: Град).
ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО УЧЕШЋА У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017.
– 2019. ГОДИНА
Извори и намена средстава
Средства за реализацију Програма обезбеђују се у буџету града Чачка. Средства се могу
користити за финансирање пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору
и сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим
прописима.
Право на учествовање у поступку доделе средстава
Право на учествовање у поступку доделе средстава имају инвеститори – домаћи и страни, мала
и средња предузећа и предузетници са регистрованим седиштем или пословном јединицом на
територији града Чачка који имају пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за
које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и који се
пријаве за доделу средстава, на начин и под условима предвиђеним Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2018. годину и Програмом
локалног економског развоја за период 2017.-2019. година.
Изузимање од права на доделу средстава
Од права на доделу средстава изузимају се субјекти који средства не могу добити из буџета
Републике у складу са законом и другим прописима, и то привредним субјектима који обављају
делатности у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као и привредним субјектима у
тешкоћама.
Висина средстава која могу бити додељена
Висина средстава која могу бити додељена од стране Града Чачка за реализацију мере
Подстицање конкурентности једном привредном субјекту је највише до 10.000.000,00 динара
у току три узастопне фискалне године, с тим што укупна висина додељене де минимис државне
помоћи једном привредном субјекту у току три узастопне фискалне године не може бити већа
од 23.000.000,00 динара.
Град Чачак у складу са расположивим средствима у буџету за сваку годину одређује
инструмент доделе средстава.

Средства се могу одобрити искључиво у виду подстицаја.
МЕРА – ПОДСТИЦАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Ова мера се реализује у складу са правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де
минимис државна помоћ).
За реализацију ове мере средства се могу одобрити за следеће оправдане трошкове: трошкове
иновација (трошкови инструмената, уговорних истраживања, техничког знања и патената који
су купљени и лиценцирани, саветодавних услуга, оперативни и трошкови израде техничке
студије изводљивости), трошкове развоја коператива, кластера и других облика
удруживања (са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног
купца), трошкове настале за добијање међународних сертификата и трошкове проширења
или изградње нових производних капацитета.
Под тржишном или производном иновацијом у смислу ове мере се подразумева иновативно
производно или тржишно решење које се први пут примењује на подручју Републике Србије.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања делимичног
развоја и примене производне или тржишне иновације, уколико се кроз бизнис план може
показати директна исплативост иновативног решења. Приликом доделе ове врсте субвенције
посебно ће се водити рачуна да у оквиру анализе исплативости буду јасно доказани (кроз
одговарајућу документацију или додатни елаборат) сви елементи који указују на оригиналност
решења, а износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту за подршку развоја коператива,
кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или
код доминантног купца кроз суфинансирање дела трошкова који настају као резултат рада
различитих облика удруживања само уколико је кроз бизнис план и анализу (трошкова и
користи) недвосмислено доказано да без заједничког наступа не би било могуће остварити
пласман робе на трећим тржиштима или код доминантног купца. Ова мера може трајати
најдуже годину дана.
Град Чачак може доделити подстицај пословном субјекту за суфинансирање трошкова стицања
међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана
тржишта, уколико се одговарајућим бизнис планом и анализом недвосмислено докаже
исплативост таквог улагања тј. нужност стицања оваквог сертификата за излазак на инострано
тржиште. Износ овог суфинансирања је до 50% директних трошкова сертификације.
Град Чачак може доделити субвенцију пословном субјекту у виду суфинансирања неопходног
грађевинског материјала који је употребљен или ће се употребити за проширење или изградњу
нових производних капацитета у износу до 100,00 ЕУР по средњем курсу Народне банке
Републике Србије на дан подношења пријаве по метру квадратном бруто површине у основи
објекта – пословног простора (халског простора намењеног производњи), који је неопходан за
проширење или започињање производног процеса.
Објекат мора имати важећу грађевинску дозволу, а бизнис планом мора бити предвиђен
завршетак градње и стицање употребне дозволе у року који не може бити дужи од три године.
Предузеће или власник предузећа које конкурише за овај подстицај мора бити кумулативно
власник и земљишта и објекта. Процес производње привредног субјекта који је конкурисао мора
бити у пословним просторијама које су предмет изградње минмум пет година од момента
стицања употребне дозволе.
Максималан износ субвенције по једном привредном субјекту је до 2.000.000,00 динара у једној
години и само једном се може конкурисати за исти објекат.
Уз осталу претходно дефинисану документацију пословни субјект посебно кроз бизнис план
који се односи на коришћење објекта који је у градњи или је изграђен у 2018. години мора
навести податке да ли и како производни објекат утиче на запошљавање нових радника, на
повећање извоза и укупне перформансе предузећа.

Де минимис државна помоћ не може да се додели за подстицање извоза, односно за делатности
које директно утичу на обим извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или
за покриће других текућих расхода (оперативних трошкова) привредног субјекта повезаних са
извозним активностима и за давање предности домаћим производима у односу на увозне
производе.
Давалац де минимис државне помоћи се обавезује да у писаној форми, обавести корисника о
томе да му додељује де минимис државну помоћ, као и о износу помоћи израженом у облику
(бруто) новчане противвредности помоћи коју му додељује.
Пре доделе нове де минимис државне помоћи, давалац де минимис државне помоћи је у
обавези да затражи од корисника де минимис државне помоћи да га, у писаној форми,
обавести о свакој другој де минимис државној помоћи која му је додељена у текућој
фискалној години и у претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за
доделу државне помоћи или другим прописом који уређује доделу де минимис државне
помоћи.
Помоћ за покриће трошкова учествовања на сајмовима, односно за надокнаду трошкова израде
студија или пружања саветодавних услуга потребних за увођење новог или постојећег
производа на новом тржишту у другој држави не сматра се помоћи за подстицање извоза.
ПП Подносилац пријаве уз захтев за остваривање права на финансијску подршку има обавезу да
достави:
1. Образац пријаве (може се преузети са званичног сајта града Чачка)
2. Пратећу документацију која обухвата:
2.1) пројекат - пословни/бизнис план са детаљним описом елемената директне
инвестиције за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву, а који
мора садржати све елементе који упућују на јасну повезаност са наменом подстицаја. Пројекат –
пословни/бизнис план одобрењем подстицајних средстава постаје саставни део Уговора о
додели средстава;
2.2) оригинал или оверена фотокопија регистрованих финансијских извештаја
инвеститора за претходне три године пословања од стране подносиоца пријаве, са налазом
овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза овлашћеног ревизора), а
страно правно лице подноси оригинал или оверену фотокопију и оверени превод на српски
језик (уз налаз овлашћеног ревизора, ако је то у складу са националним законодавством страног
предлагача инвестиционог пројекта, или изјаву инвеститора да није обавезан да прибавља
извештај овлашћеног ревизора), наведене фотокопије оверава подносилац пријаве;
2.3) оригинал или оверена фотокопија извода из Регистра привредних субјеката, који
подноси инвеститор са седиштем или пословном јединицом у Републици Србији, односно извод
из одговарајућег регистра државе у којој страни инвеститор има седиште, не старији од три
месеца, оверен од стране надлежног органа, као и оверени превод извода на српски језик;
2.4) писана изјава да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте
оправдане трошкове није додељена, а ако јесте, или уколико је аплицирао за средства којима се
реализује мера подстицање конкурентности, обавезује се да поднесе изјаву по ком основу и у
ком облику и износу му је додељена државна помоћ из буџета Република Србије, аутономне
покрајине или јединице локалне самоуправе;
2.5) доказ о измирењу обавеза по основу пореза и доприноса у Републици Србији (које
издаје Министарство финансија – Пореска управа – Филијала Чачак), а за стране инвеститоре
који нису пословали у Републици Србији потписана изјава да инвеститор није пословао у

Републици Србији и да нема ни резидентни ни нерезидентни порески идентификациони број
додељен у складу са прописима којима се уређује порески поступак и пореска администрација;
2.6) подносилац пријаве дужан је да уколико му се одобре подстицајна средства, а
најкасније уз захтев за исплату приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која
послује на територији Републике Србије, безусловну и плативу на први позив у корист Града
Чачка, на износ укупног подстицаја који се тражи од Града Чачка;
2.7) поред банкарске гаранције, подносилац пријаве дужан је да приложи две
регистроване и потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу
наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске
камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза;
2.8) подносилац пријаве уколико подноси пословни/бизнис план за тачку 3.4.
Обезбеђивање средстава за проширење или изградњу нових производних капацитета, дужан је
да достави доказ о власништву (препис листа непокретности издат од Службе за катастар
непокретности) земљишта на коме ће се градити објекат – пословни простор (халски простор
намењен производњи) и објекта – пословног простора (халског простора намењеног
производњи) уколико је исти изграђен у 2018. години, важећу грађевинску дозволу издату од
Градске управе за урбанизам и употребну дозволу издату од Градске управе за урбанизам за
објекат – пословни простор (халски простор намењен производњи) уколико је изграђен у 2018.
години.
Пријава се подноси на српском језику.
Утврђивање испуњености формалних услова за доделу средстава, анализа поднетих
пројеката, уговор о додели средстава, исплата додељених средстава
Градска управа за локални економски развој утврђује испуњеност формалних услова за доделу
средстава у складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског
развоја за 2018. годину и достављеном Пријавом.
Градска управа за локални економски развој одбацује неблаговремене Пријаве.
Градска управа за локални економски развој врши стручну анализу пројеката у складу са
Програмом локалног економског развоја за период 2017. – 2019. година и Одлуком о условима
и начину реализације програма локалног економског развоја за 2018. годину на основу
достављених Пријава, и Пријаве које су благовремене, потпуне и допуштене доставља Комисији
за доделу средстава.
Градско веће града Чачка доноси одлуку о додели средстава у складу са Одлуком о условима и
начину реализације програма локалног економског развоја за 2018. годину и расположивим
буџетским средствима на предлог Комисије за доделу средстава. Додела средстава регулише се
уговором којим се уређују међусобна права и обавезе града Чачка и корисника средстава у
складу са коначном одлуком коју је донело Градско веће града Чачка.
Уговор о додели средстава нарочито садржи: предмет, висину и динамику улагања, рок за
реализацију инвестиционог пројекта, врсту и износ додељених средстава, динамику и начин
исплате додељених средстава, односно других подстицаја, средства обезбеђења у корист града
Чачка - банкарска гаранција и друга питања од значаја за реализацију тог уговора.
Исплата додељених средстава врши се у складу са Уговором.
Комисија за надзор прати динамику реализације пројекта и испуњавање уговорних обавеза
корисника средстава и о томе сачињава извештај који доставља Градском већу града Чачка.
У случају неиспуњења уговорних обавеза, или делимичног испуњења уговорних обавеза,
Градска управа за финансије може по основу издате банкарске гаранције, и бланко соло
менице, да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске
затезне камате.

На званичном сајту града Чачка може се извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину
реализације програма локалног економског развоја за 2018. годину, Програма локалног
економског развоја за период 2017. – 2019. година и других пратећих аката, којима се
дефинишу начин, услови и критеријуми за доделу средстава.
Пријаве се подносе на адресу:
Град Чачак
Градоначелник града Чачка
Ул. Жупана Страцимира бр. 2
32 000 Чачак
Са назнаком: ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације
Програма локалног економског развоја у 2018. години на територији града Чачка.
Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице Градске управе
града Чачка.
Јавни позив се објављује у локалном листу “Чачански глас“. Рок за подношење пријава са
пратећом документацијом је 16.11.2018. године до 15,00 часова или док се средства не
утроше.
Привредни субјект може конкурисати са једним пројектом по једној мери у току
календарске године.
Све потребне информације у вези са објављеним јавним позивом можете добити у
канцеларијама бр. 127 и 214 Градске управе за локални економски развој - Служба за
правне послове и развој приватне иницијативе од 07-15 часова сваког радног дана или на
телефон број: 032/309-052 (особе за контакт Владимир Гојгић и Марија Гавриловић).
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА
У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

У оквиру ове тачке дневног реда, након уводног излагања Владимира Гојгића, а на
основу члана 19. Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског
развоја за 2018. годину, Градско веће је једногласно (од гласања се изузели Милун Тодоровић и
Анђелка Новаковић), донело
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за доделу средстава у реализацији
програма локалног економског развоја
I
Образује се Комисија за доделу средстава у реализацији програма локалног економског
развоја, у саставу:
Председник
- Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка

Чланови
1. Михаило Јовић, члан Градског већа задужен за област привреде и економског
развоја,
2. Горана Танасковић, дипломирани економиста,
3. Мирослав Петковић, дипломирани правник,
4. Анђелка Новаковић, дипломирани економиста.
II
Задатак Комисије је да предлаже Градском већу града Чачка одлуке о додели средстава
које треба да садрже податке о сваком пројекту и свим битним елементима за поступак
уговарања доделе средстава инвеститору односно кориснику средстава, висини додељених
средстава, средствима обезбеђења за додељена средства и њихов рок важења, односно разлоге
због којих средства нису додељена. Комисија може да предлаже Градском већу града Чачка
измену рокова, смањење износа додељених средстава сразмерно смањењу уговорних обавеза,
признавање делимичног испуњења уговорних обавеза, по образложеном предлогу корисника
средстава, укључујући и предлоге за измене и допуне или раскид уговора о додели средстава,
Kомисија доноси закључке и препоруке о даљим активностима на отклањању евентуалних
проблема у спровођењу пројеката и друго у складу са Одлуком о условима и начину
реализације програма локалног економског развоја за 2018. годину.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
НАДЗОР
У
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛОКАЛНОГ
ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

У оквиру ове тачке дневног реда, након уводног излагања Владимира Гојгића, а на
основу члана 25. Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског
развоја за 2018. годину, Градско веће је једногласно донело
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за надзор у реализацији
програма локалног економског развоја
I
Образује се Комисија за надзор у реализацији програма локалног економског развоја, у
саставу:
Председник
- Надежда Симовић, дипломирани економиста,
Чланови
5. Мирко Муњић, дипломирани правник,

6. Драган Филиповић, дипломирани инжењер индустријског менаџмента,
7. Милена Мајсторовић, дипломирани економиста,
8. Драгана Јовановић, дипломирани правник.
II
Задатак Комисије је да врши контролу свих извештаја добијених од корисника средстава
и периодично прати реализацију одобрених пројеката и испуњење обавезе од стране корисника
средстава, а на основу извештаја добијених од корисника средстава и других информација и
података до којих дође у поступку контроле извршења уговорних обавеза и праћења и друго у
складу са Одлуком о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за
2018. годину.
III
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР О
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ
СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

Драгана Јовановић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознала је чланове
Градског већа са извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу
подстицајних средтава од стране кориисника „ПРИНЦИПАЛ ДУО“ Чачак, коме су Одлуком
Градског већа одобрена средства у износу од 530.400,00 динара у сврху подстицања
конкурентности, добијања међународног сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих
компанија на међународна тржишта, а са којим корисником је закључен и уговор. Нагласила је
да се корисник средстава бави увозом и дистрибуцијом смрзнуте и свеже рибе и морских
плодова као и другом храном тако да је по Закону о безбедности хране дужан да усвоји и
примењује нормативна акта о контроли узорковања и контроли процеса у свим производним
погонима. Даље је истакла да је Комисија размотрила извештаје о реализацији пројекта и
трошењу подстицајних средстава који је доставио корисник као и достављену пословну
документацију која се односи на сертификацију за коју је корисник аплицирао и закључила да
су све инвестиције које је имао овај корисник биле неопходне за добијање сертификата IFS 6.1 –
међународни стандард управљања безбедности хране. Приказани трошкови корисника били су
неопходи и оправдани у свему, тако да је корисник испунио обавезе по уговору о додели
подстицајних средстава у оквиру релизације програма ЛЕР-а за 2017. годину те да су се стекли
услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења привредном друштву
„ПРИНЦИПАЛ ДУО“ Чачак. На крају је нагласила да је Комисија дуго радила на прибављању
веродостојне пословне документације којом би корисник оправдао додељена средства тако да је
било више допуна уз првобитно достављени извештај.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу
подстицајних средстава од стране корисника средстава „ПРИНЦИПАЛ ДУО“ ДОО Чачак.

ДЕСЕТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ПРЕДШКОЛСКЕ
УСТАНОВЕ „РАДОСТ“ ЧАЧАК

Небојша Бежанић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са текстом Колективног уговора Предшколске установе „Радост“ Чачак који на
основу члана 247. Закона о раду закључују директор Предшколске установе, Репрезентативни
синдикат и овлашћени орган оснивача односно Градско веће. Истакао је да се Колективним
уговором уређују права, обавезе и одговорности из радног односа у овој предшколској установи
и да је циљ био да се омогуће повољнији услови рада за запослене и ефикасније пружање услуга
због којих је ова установа и образована. Посебно је нагласио да је предвиђен већи обим права у
делу солидарне помоћи.
По завршеном уводном излагању, отворен је претрес у коме је учешће узела проф др
Славица Драгутиновић и истакла значај мере која се односи на давања за новорођено дете и
помоћ при упису детета у школу обзиром да су то две директне мере које је Град преузео из
Стратегије подстицања рађања тако да је преко ових давања Град још једном показао да је
друштвено одговоран град.
По упознавању са текстом Колективног уговора и ззавршеном претресу, Градско веће је
једногласно донело следећу
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Предшколске установе „Радост“ Чачак у тексту
који је саставни део ове одлуке.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ
ПРЕДШКОЛСКЕ
ЧАЧАК

КОЛЕКТИВНОГ
УСТАНОВЕ „МОЈЕ

УГОВОРА
ДЕТИЊСТВО“

Небојша Бежанић у уводном излагњу по овој тачки дневног реда је истакао да је као и
код претходне тачке дневног реда правни основ за закључивање Колективног уговора
Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак садржан у члану 247. Закона о раду и да овај
Колективни уговор садржи скоро идентичне одредбе као и Колективни уговор ПУ „Радост“
Чачак односно одредбе којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у овој
установи. Посебно је нагласио да се овим колективним уговором утврђују већа права посебно у
делу солидарне помоћи и повољнији услови рада, од права и услова који су утврђени законом и
посебним колективним уговором. На крају је нагласио да у тексту Колективног уговора у члану
114. став 1. тачка 10. треба брисати речи „и први разред средње“.
По ззавршеном уводно излагању, Градско веће је једногласно донело следећу
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак у
тексту који је саставни део ове одлуке.

ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

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

У оквиру ове тачке дневног реда Владан Милић, упознао је чланове Градског већа са
предлом Стручне комисије за избор годишњих односно посебних програма у обалсти спорта у
вези извештаја подносилаца програма о реализовању програма којима се остварује општи
интерес у област спорта на територији града Чачка у 2017. години и истакао да је Комисија
размотрила извештаје Стрељачког клуба „Борац“ Чачак, Спортског билијар клуба „Royal“
Чачак, Пливачког клуба „Борац“ Чачак, Ватерполо клуба „Борац“ Чачак и Ватерполо клуба за
даме „Борац“ Чачак и предлаже Градском већу да усвоји извештаје Стрељачког клуба „Борац“
Чачак и Спортског билијар клуба „Royal“ Чачак а да се против остала три клуба за које је
Комисија констатовала да нису користила додељена средства у складу са чланом 38. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интреса грађана у обасти
спорта у Чачку, предузму неопходне мере у складу са закљученим уговором, Одлуком и
Законом о спорту.
По упознавању са предлогом, Градско веће је донело
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који су доставили следећи
подносиоци програма:



Стрељачи клуб „Борац“ Чачак
Спортски билијар клуб „Royal“ Чачак

2. Да се против подносилаца програма:




Пливачки клуб „Борац“ Чачак,
Ватерполо клуб „Борац“ Чачак
Ватерполо клуб за даме „Борац“ Чачак

за које је Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области
спорта утврдила да нису користили додељена средства у складу са чланом 38. Одлуке о
одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба иинтереса грађана у области
спорта у Чачку, предузму неопходне мере у складу са Одлуком о одобравању и финансирању
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист
града Чачка“ бр. 23/2016) и Законом о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 10/2016).
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

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

Владан Милић у уводном излагању по овој тачки дневног реда је истакао да је Стручна
комисија за избор годишњих односно посебних програма у области спорта након завршене прве

фазе поступка одобравања средстава спровела другу фазу поступка одобравања програма
односно вредновање квалитета програма према критеријума утврђеним Одлуком о одобравању
и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спортау граду
Чачку и Правилником, за носиоце програма: МЗ Катрга, МЗ Горња Горевница, МЗ Вранићи, МЗ
Кукићи, МЗ Вујетинци и МЗ Жаочани и предлаже да се одобре годишњи програми и доделе
средства овим носиоцима програма односно овим месним заједницама.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело решења према
следећем распореду:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

Носилац
програма

Износ
(у динарима)

Месна заједница Катрга
Месна заједница Горња
Горевница
Месна заједница Вранићи
Месна заједница Вујетинци
Месна заједница Жаочани

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

Активности

225.000,00

адаптација свлачионице на
фудбалском терену

225.000,00

израда заштитне ограде на игралишту

37.000,00
222.950,00
225.000,00

наставак изградње фудбалског
игралишта
завршетак опремања свлачионице
(вода и струја)
адаптација свлачионице (столарија и
електроинсталације)

РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ
СПОРТА У 2018. ГОДИНИ

У оквиру ове тачке дневног реда, након уводног излагања Владана Милића, а на
основу Одлуке о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у Чачку, Градско веће је једногласно расписало
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018. ГОДИНИ
1. Предмет овог јавног позива је додела средстава за реализацију посебних програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години, и то:
- рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној
својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у својини града кроз одобравање
њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у
систему спорта.
2. Право на доделу средстава имају надлежан територијални спортски савез града и
друге организације у области спорта са седиштем на територији града.

3. За реализацију посебних програма поднетих по овом Јавном позиву опредељена су
средства у износу од 2.000.000,00 динара.
4. Одобрена средства морају бити употребљена најкасније до краја текуће године.
5. Предлог програма се оцењује према следећим критеријумима:
1) испуњеност формалних (административних) услова које треба да испуни предлог
програма;
2) испуњење услова који се тичу подносиоца, односно носиоца програма утврђених
Законом и овом одлуком;
3) усклађености циљева програма са потребама и интересима грађана у области спорта у
граду Чачку, циљевима програма развоја спорта у граду Чачку и циљевима Националне
стратегије развоја спорта у Републици Србији;
4) вредновање квалитета предлога програма.
6. Основни услови које носилац програма мора да испуни су:
1) да је регистрован у складу са законом;
2) да је уписан у евиденцију у складу са законом;
3) да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако законом није другачије
одређено;
4) да има седиште на територији града Чачка;
5) да је директно одговоран за припрему и извођење програма;
6) да је претходно обављао делатност најмање годину дана;
7) да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање спортских
активности и делатности;
8) да је доставио извештај о успешној реализацији одобреног програма укључујући и
доказе о наменском коришћењу средства буџета града, уколико је био носилац програма
претходне године;
9) да располаже капацитетима за реализацију програма.
7. Носилац програма не може да:
1) буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања
делатности;
2) има блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма
и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове
према организацијама социјалног осигурања;
3) буде у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или
привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, раду са
децом и спречавањем негативних појава у спорту.
8. Образац пријаве на јавни позив спортске организације могу преузети на писарници
Градске управе града Чачка, на шалтеру број 13 или на сајту www.cacak.org.rs.
9. Јавни позив је отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет сајту града
Чачка.

10. Обавештење о одобреним програмима објављују се на интернет сајту града Чачка, у
роковима предвиђеним Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 23/2016).
11. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
12. Пријаве на јавни позив, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће
града Чачка - Стручна комисија за избор годишњих, односно посебних програма у области
спорта, ул. Жупана Страцимира број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ - ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
ПОЗИВ».
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ
УГОВОРА
О
РЕГУЛИСАЊУ
МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА ИЗМЕЂУ ГРАДА ЧАЧКА И ЈП
„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК

У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Драган Вукајловић је упознао
чланове Градског већа са текстом уговора о регулисању међусобних односа између града Чачка
и ЈП „Градац“ Чачак у вези плаћања обавеза ЈП „Градац“ Чачак које се односе на све доспеле
обавезе по основу правоснажних и извршних судских одлука, судских опомена, закључених
споразума и поравнања, а из средстава која су планирана Одлуком о буџету града Чачка.
По упознавању са текстом уговора, Градско веће је једногласно донело
ЗАКЉУЧАК
Закључује се Уговор о регулисању међусобних односа између града Чачка и Јавног
предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“
Чачак, у тексту који је саставни део овог закључка.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

СРЕДСТАВА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића,
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 и 19/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација
130, апропријација 33, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална
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 0602-0010- Стална буџетска резерва,
одобравају се средства у износу од 360.000,00 динара, на име помоћи за санацију штете
настале услед елементарне непогоде – пожара, и то:
Редни
број

Име и презиме

Место

Износ

Оштећење

1.

Милинко Јевтовић

Доња
Горевница

150.000,00

стамбени
објекат

2.

Зоран Василијевић

Међувршје

100.000,00

3.

Радојка Радмилац

Чачак

20.000,00

4.

Милица Ђунисијевић

Чачак

30.000,00

5.

Милош Радуловић

Милићевци

60.000,00

стамбени
објекат
стамбени
објекат
стамбени
објекат
стамбени
објекат

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 91, економска
класификација 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних
непогода или других природних узрока, извор финансирања 01 (издаци из буџета Града)
Директни корисник буџетских средстава Градска управа за опште и заједничке послове.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(апропријација 9/3)

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 и 19/2018) 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 300.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и то за потребе Удружења радиолошких техничара и техничара
нуклеарне медицине Србије- Радиологија ОБ Чачак, на име организовања прославе
крсне славе Светог апостола Луке – 31. октобра 2018. године и скупа струковних
медицинских радиолога, чији је домаћин ове године град Чачак и служба радиологије и
отвара нова апропријација 9/3, економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама – Удружење радиолошких техничара и техничара нуклеарне медицине
Србије, 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.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 9/3, економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – Удружење радиолошких
техничара и техничара нуклеарне медицине Србије, 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“.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 532/1)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, који
је истакао да у делу економске класификације после речи „пумпе“ треба додати речи „и друга
опрема“, 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 и 19/2018) 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 4.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 532/1, за потребе ЈП „Градац“ Чачак, на име решавања
преливних и подземних вода у Београдској улици, односно набавке комплетне опреме у
станици за препумпавање у подвожњаку Београдске улице.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 532/1, економска
класификација 512 – Машине и опрема – Одржавање саобраћајне инфраструктуре (
решавање подземних и преливних вода у граду – пумпе и друга опрема), Функционална
класификација 620, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, Програм 7.
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, ПА – 0701-0002, Управљање и
одржавање саобраћајне инфраструктуре – директно плаћање.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 589/2)

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 и 19/2018) 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 850.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и то за исплату накнаде за установљавање права стварне

службености проласка цеви атмосферске канализације на послужним добрима физичких
лица у КО Јездина и КО Прељина у корист повласног добра, и отвара нова
апропријација 589/2, економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или
штету нанету од стране државног органа, Функционална класификација 520, извор
финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава Градска управа за урбанизам, Програм 6. Заштита животне средине, ПА
0401-0004, Управљање отпадним водама – канализација.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 589/2, економска
класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног
органа, Функционална класификација 520, извор финансирања 01 (Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава Градска управа за урбанизам,
Програм 6. Заштита животне средине, ПА 0401-0004, Управљање отпадним водама –
канализација.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

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

Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа да је Градска управа за друштвене делатности доставила захтев за одобрење
додатних средстава из текуће буџетске резерве за потребе Дома културе Чачак на име учешћа у
суфинансирању часописа „Градац“ у 2018. години у износу од 1.080.000,00 динара и предложио
да Градско веће донесе решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за ову намену.
По упознавању са предлгом, отворен је претрес у коме је учешће узео Вељко
Неговановић и истакао да се ради о једном од најзначајних часописа када је у питању српска
култура а и шиењ, јер тај часопис егзистира преко 40 година али смета што се закључује већ
седми анекс уговора о заједничком издавању овог часописа. Указује на потребу да Дом културе
у плану за наредну годину, уз помоћ буџета града Чачка, обезбеди довољно средстава за
издавање часописа „Градац“ да не би поново дошли у овакву ситуацију. Указао је на одредбу
члана 2. Анекса којом је у члану 4. став 1. основног уговора измењена алинеја 8 и гласи да
чланове редакције именује уредник часописа, па пита, мада одговор на то може дати директор
Дома културе, како је пре овог анекса то било регулисано, уз претпоставку да издавач Дом
културе има свог представника у редакцији. Поред тога, указао је на један технички недостатак
у Анексу, јер је непримерено да код страна потписница стоји наведено само Уметничко
друштво и Дом, односно непотребно је скраћивати називе страна уговорница, па предлаже да се
убудуће тај недостатак отклони.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, 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 и 19/2018) 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,
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