ЗАПИСНИК
СА СЕДАМДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 7. новембра 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 74. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 12 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, др Милан Лукић, Душан
Радојевић, Немања Трнавац, Славко Веселиновић, Анђелка Новаковић, прим. др Славица
Драгутиновић, Вељко Неговановић и Михаило Јовић, а одсутан је Мирослав Вукосављевић.
 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
Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника
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
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Радојица Гавриловић, представник Градске управе за локални економски развој
Зорица Сретеновић, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад Чачак
Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак
Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице
Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље
Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Тања Тодоровић, представник ЈКП „ Чачак“ Чачак
Драгица Николић, представник ЈКП „Водовод“ Чачак
Драгица Вујанић, в.д. директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци
Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Вера Јовановић, директор Предшколске установе „Радост“ Чачак
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 73. седнице Градског већа, ради усвајања.

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 73. седнице
Градског већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно
донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 73. седнице Градског већа града Чачка број 06-251/2018-III
од 22. 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 215/2) и да се иста разматра као 30. тачка.

-

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ У
ЧАЧКУ и да се иста разматра као 31. тачка.
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. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА
ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ПЛАНА
ДЕТАЉНЕ
РЕГУЛАЦИЈЕ
ЗА
ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР - ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА ОЗНАКЕ А2 (763)
БЕОГРАД- ОБРЕНОВАЦ- ЛАЈКОВАЦ- ЉИГ- ГОРЊИ МИЛАНОВАЦПРЕЉИНА – ЧАЧАК- ПОЖЕГА, СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И
САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ
ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО
ПРЕЉИНЕ
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА
КОМУНАЛНОМ РЕДУ

ОДЛУКЕ

О

ОДРЖАВАЊУ

ЧИСТОЋЕ

И

4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА КОРИШЋЕЊА
КОНТЕЈНЕРСКЕ ГАСНЕ КОТЛАРНИЦЕ САГРАЂЕНЕ НА КП.БР. 288/1 КО
ЧАЧАК

5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ДЕЛА КП. БР. 5165/1 КО ЧАЧАК
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
КП. БР. 231/1 КО ЧАЧАК
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
К.П. БР. 320/12 КО КОЊЕВИЋИ
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
К.П. БР. 236 КО ДОЊА ТРЕПЧА
9. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ
К.П. БР. 1341/8 КО ЉУБИЋ
10. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 107/2а ОД
29.ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ
11. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ
13. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ
14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. –
30.09.2018. ГОДИНЕ
15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ
16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ
17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. –
30.09.2018. ГОДИНЕ
18. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. –
30.09.2018. ГОДИНЕ
19. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ

20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛЕТОВАЊА ДЕЦЕ
У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ
21. 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
22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2018. ГОДИНИ
23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ
СПОРТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ – Завод за јавно здравље Чачак
25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ – ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ – Развојно иновациони систем д.о.о. Београд
27. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 9/1)
28. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 165)
29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 239)
30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 215/1)
31. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ

ЗА

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА АКЦИОНОГ
ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАНА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Радојица Гавриловић.
Акционим планом запошљавања града Чачка за 2018. годину издвојено је 40 милиона динара за
пет мера активне политике запошљавања: јавне радове, програм обуке на захтев послодавца,

програм стручне праксе, субвенције за самозапошљавање и субвенције послодавцима за
запошљавање на новоотвореним радним местима. За меру Јавни радови било је издвојено 7
милиона динара, а остало неутрошено 660.070,52 динара. За Програм обуке на захтев
послодавца било је издвојено 3 милиона динара, средства су остала неутрошена. За меру
субвенције послодавцима за запошљавање на новоотвореним радним местима било је
издвојено 14 милиона динара, а остало је неутрошено 1.480.000,00 динара. Укупно за три
наведене мере није утрошено 5.440.070,52 динара. Како се у пракси показало да постоји велико
интересовање младих који су завршили школу за стручном праксом, овим изменама Акционог
плана предлаже се да неутрошена средства буду опредељења за ту намену. Имајући у виду да је
град Чачак чврсто опредељен да активно доприноси развоју повољног пословног окружења, а
пре свега кроз раст запослености, као мера која испуњава ове циљеве предлаже се мера активне
политике запошљавања града Чачка - Субвенција за стручну праксу.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог измена
Акционог плана запошљавања града Чачка за 2018. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ИНФРАСТРУКТУРНИ КОРИДОР - ДРЖАВНИ ПУТ IА РЕДА
ОЗНАКЕ А2 (763) БЕОГРАД- ОБРЕНОВАЦ- ЛАЈКОВАЦ- ЉИГГОРЊИ МИЛАНОВАЦ- ПРЕЉИНА – ЧАЧАК- ПОЖЕГА, СА
ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА И САДРЖАЈИМА У ФУНКЦИЈИ
АУТОПУТА ЗА ДЕОНИЦУ ОД УЛАЗА ИЗ ОПШТИНЕ ГОРЊИ
МИЛАНОВАЦ НА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА ДО ПРЕЉИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић
истакавши да је правни основ за доношење Плана детаљне регулације садржан у Закону о
планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице
локалне самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације за инфраструктурни
коридор – државни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи
Милановац-Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута
за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине je
Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд Јужни Јадран,
деоница Београд-Пожега. На седници Скупштине града Чачка одржаној 15. и 16. маја 2018.
године донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације за инфраструктурни коридордржавни пут IA реда ознаке A2 (763) Београд-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи МилановацПрељина-Чачак -Пожега, са пратећим садржајима и садржајима у функцији аутопута за деоницу
од улаза из општине Горњи Милановац на територију града Чачка до Прељине.Нацрт Плана
детаљне регулације за инфраструктурни коридор-Државни пут IА реда ознаке А2 (763) Београд Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима и
садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине у свему је усклађен са Законом о планирању и изградњи, а
при изради плана примењена су сва важећа правила, стандарди и нормативи из области
урбанистичке струке.
Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад
Чачак, путем видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским
документом, детаљно образлажући садржај истог.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог плана
детаљне регулације за инфраструктурни коридор - државни пут iа реда ознаке А2 (763) Београд
-Обреновац-Лајковац-Љиг-Горњи Милановац-Прељина-Чачак-Пожега, са пратећим садржајима
и садржајима у функцији аутопута за деоницу од улаза из општине Горњи Милановац на
територију града Чачка до Прељине, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.

ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ
И КОМУНАЛНОМ РЕДУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић
истакавши да је правни основ за доношење Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду
садржан у Закону о комуналним делатностима којим је прописано да скупштина јединице
локалне самоуправе уређује у складу са законом начин и услове обављања комуналних
делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга,
начин вршења контроле коришћења и наплате комуналне услуге, начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности и друго, као и да јединица локалне самоуправе може да
пропише опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење. Јединица
локалне самоуправе одређује својим прописом рок за преузимање принудно уклоњених ствари
и других предмета, као и поступање са овим стварима и предметима. Делатност одржавања
чистоће на површинама јавне намене је комунална делатност, а Законом је прописано које
послове обухвата делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене. Законом о
прекршајима прописано је да се прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града. У
складу са наведеним, Одлуком о одржавању чистоће и комуналном реду прописују се услови и
начин обављања комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на
територији града Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, обим и квалитет
комуналних услуга, финансирање делатности, начин вршења надзора над обављањем
делатности и друга питања која су од значаја за обављање делатности, као и општи услови
комуналног реда на територији града Чачка и мере за њихово спровођење ради коришћења,
чувања и одржавања средстава за обављање комуналне делатности, одржавања чистоће и
заштите животне средине, опште уређености насеља, спољног изгледа објеката и уређености
површина. Нацрт Одлуке објављен је на интернет страници града Чачка у периоду од 19. јула до
19. августа 2018. године и достављен шефовима одборничких група у Скупштини града Чачка
са позивом да у истом року доставе предлоге, мишљења и сугестије. У наведеном року
достављена је једна примедба Центра за заштиту потрошача и корисника услуга Фокус Чачак.
После истека рока за достављање предлога, мишљења и сугестије, мањи део одредби нацрта
Одлуке је измењен ради отклањања техничких недостатака и прецизирања текста.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Петар Домановић надовезао се на уводно излагање обзиром да је ЈКП „Комуналац“
Чачак учествовао у изради Одлуке, поред ЈКП „Водовод“ Чачак и ЈП „Градац“ Чачак. Истакао
је да Одлука својим највећим делом третира делатност ЈКП „Комуналац“ Чачак, да је добро
избалансирана и прецизира неке сегменте које раније нису биле регулисане. Истакао је
запажања у вези неколико чланова Одлуке. Тако се у члану 2. Одлуке не помињу „сливничке
везе“ обзиром да ће то бити регулисано Одлуком о водоводу која је у припреми. Иначе,
сливнике и таложнике сливничке везе годинама уназад одржава ЈКП „Комуналац“ Чачак и у
вези са тим има посебан уговор са Градом, па сматра да то и даље треба да обавља ЈКП
„Комуналац“ Чачак који већ обавља делатност прања улица и јавних површина. Даље, у члану
6. Одлуке регулише се делатност коју су раније обављали ЈП „Градац“ Чачак и ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак а сада ће обављати ЈКП „Комуналац“ Чачак а ради се о веома озбиљној
делатности. Члан 17. Одлуке третира зимско одржавање пешачких површина које се подводи
под комуналну делатност чишћења јавних површина а обављаће је ЈКП „Комуналац“ Чачак
иако Закон о комуналним делатностима не третира зимско одржавање као чишћење већ као
комуналну делатност одржавања путева и улица.
Др Милан Лукић осврнуо се на члан 18. Одлуке, обзиром да је њиме обухваћена и улица
Краља Петра I, па поставља питање чишћења тротоара који је у тој улици нов а има велику
фреквенцију људи.
Петар Домановић је одговорио да чишћење тротоара у поменутој улици подразумева
тротоаре са обе стране улице и у делу прања површина и у вези зимског одржавања и најавио
постављање подземног контејнера код трафостанице у тој улици. Такође је напоменуо да ће

ЈКП „Комуналац“ Чачак од сада чистити тротоар на улазу у Општу болницу, што до сада није
био случај.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРЕНОСУ ПРАВА
КОРИШЋЕЊА
КОНТЕЈНЕРСКЕ
ГАСНЕ
КОТЛАРНИЦЕ
САГРАЂЕНЕ НА КП.БР. 288/1 КО ЧАЧАК
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић
истакавши да је Град Чачак поднео Градској управи за урбанизам - Одсеку за имовинско правне
послове иницијативу за давање на коришћење контејнерске гасне котларнице „Просвета“,
приземне спратности укупне нето површине објекта 14,60 м2, укупне бруто површине 17,00 м2,
ознаке бр. 4 на к.п. бр. 288/1 КО Чачак, са прикључком на водоводну и електроенергетску
мрежу јавном комуналном предузећу за грејање. Уз иницијативу је приложена употребна
дозвола и уговор о изради техничке документације и набавке и монтаже гасне контејнерске
котларнице, по систему „кључ у руке“. Одлука о прибављању, располагању и управљању
стварима у јавној својини града Чачка предвиђа да образложену иницијативу за давање
непокретности у јавној својини Града на коришћење подноси градоначелник органу градске
управе надлежном за имовинско-правне послове. Орган градске управе надлежан за имовинскоправне послове израђује нацрт одлуке о давању непокретности у јавној својини Града на
коришћење и доставља га Градском већу ради утврђивања предлога за Скупштину града.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог решења о
преносу права коришћења контејнерске гасне котларнице саграђене на кп.бр. 288/1 КО Чачак, и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ ДЕЛА КП. БР. 5165/1 КО ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка дела к.п. бр. 5165/1 КО Чачак у
површини од 11 м2, непосредном погодбом, ради исправке граница суседних катастарских
парцела Радици Драгојловић Ружичић и Раду Драгојловићу обоје из Београда, а ради озакоњења
објекта.
2. Поступак отуђења спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско
земљиште, одлучиће о отуђењу наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Радица Драгојловић Ружичић и Раде Драгојловић обоје из Београда, улица Славка
Родића бр.22 улаз II, стан бр. 21, поднели су иницијативу бр. 463-75/18-IV-2-07 од
17.09.2018.год., за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине и прибављање истог у
приватну својину. У иницијативи је наведено да су обоје власници к.п. бр. 4041 КО Чачак, на
којој су саграђени објекти који су у поступку озакоњења, као и да се један објекат који је

предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 5165/1 КО Чачак. Подносиоци иницијативе
предлажу исправку граница суседних катастарских парцела како би озаконили своје објекте,
који се делом налазе на к.п. бр. 5165/1 КО Чачак, а која је у јавној својини града Чачка.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.
Уз иницијативу је приложен пројекат препарцелације потврђен од стране Градске
управе за урбанизам града Чачка бр. 952-41/18-IV-2-01 од 30.05.2018. године.
Увидом у приложени пројекат препарцелације утрђена је површина дела к.п. бр. 5165/1
КО Чачак која је потребна за озакоњење.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно извршити измену граница суседних
парцела.
Члан. 11 став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града Чачка
одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним
Законом о планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења,
исправке граница, формирање грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни
орган који одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о
приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Члан 11. став 5. Одлуке о
грађевинском земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању
грађевинским земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско
земљиште.
Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ ОТУЂЕЊУ ИЗ ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ КП. БР. 231/1 КО ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. ПРИСТУПА СЕ отуђењу из јавне својине града Чачка, непосредном погодбом,
градско грађевинско земљиште на к.п.бр. 231/1 КО Чачак, укупне површине 16 м2, по тржишној
цени, ради озакоњења, Жаклини Сенић и Драгану Сенићу обоје из Чачка.
2. Поступак отуђења из јавне својине спровешће Комисија за грађевинско земљиште.
3. Градско веће града Чачка, по спроведеном поступку Комисије за грађевинско
земљиште, одлучиће о отуђењу дела наведене катастарске парцеле непосредном погодбом.
Oбразложење
Жаклина Сенић и Драган Сенић обоје из Чачка, поднели су преко овлашћеног
пуномоћника адв. Мирославе Новаковић из Чачка, ул. Хајдук Вељкова бр. 20, иницијативу бр.
463-81/18-IV-2-07 од 24.10.2018.год., за отуђење градског грађевинског земљишта из јавне
својине и прибављање истог у приватну својину ради озакоњења објекта породичне стамбене
зграде саграђне на к.п. бр. 229 КО Чачак, након спроведеног поступка утврђивања земљишта за
редовну употребу објекта. У иницијативи је наведено да објекат који је предмет озакоњења има
укупну површину од 130 м2, да се део од 122 м2 налази на к.п. бр. 229, а део од 8 м2 на к.п. бр.
231/1 КО Чачак.
Испитујући уредност и потпуност иницијативе утврђено је да је иста уредна, потпуна и
поднета од стране овлашћеног лица.

Уз иницијативу су приложени копија плана и листови непокретности бр.7212 КО Чачак
од 22.02.2018.год. и бр. 9156 од 30.03.2018.год. и информација о локацији бр.958-279/2018-IV-201 од 18.04.2018.год.
Увидом лист непокретности бр. 7212 утврђено је да се на к.п. бр. 229 КО Чачак налази
објекат за који нису издате грађевинска и употребна дозвола и која је у приватној својини
Жаклине и Драгана Сенића обоје из Чачка.
Увидом у информацију о локацији Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958279/2018 –IV-2-01 од 18.04.2018. године утврђено је да к.п. бр. 231/1 КО Чачак не испуњава
урбанистичке услове за грађевинску парцелу у погледу облика (геометрије) и површине
(минимална површина грађевинске парцеле у Урбанистичкој целини1.1 износи 6 ари).
На основу напред изнетог оправдано је и целисходно приступити отуђењу парцеле која
је у јавној својини града Чачка.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту предвиђа да Градско веће града
Чачка одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним
Законом о планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења,
исправке граница, формирања грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни
орган који одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о
приступању располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Члан 11. став 5. Одлуке о
грађевинском земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању
грађевинским земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско
земљиште.
Из напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П. БР. 320/12 КО КОЊЕВИЋИ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
о покретању поступка експропријације
к.п.бр. 320/12 KO Коњевићи
Покреће се поступак експропријације на непокретности означеној као к.п. бр. 320/12 КО
Коњевићи у пов. од 84 м2, од власника Предузећа „9. СЕПТЕМБАР -TISSUE CONVERTING“
D.O.O. Горњи Милановац.
Образложење
Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у
чл.3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града
Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018), којим је прописано да „Одлуку о покретању
поступка експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског
правобранилаштва града Чачка“.
Предузеће „9. СЕПТЕМБАР-TISSUE CONVERTING“ D.O.O. Горњи Милановац
поднело је Граду Чачку дана 22.10.2018. године предлог да се експроприше к.п.бр. 320/12 КО
Коњевићи у површини од 84 м2 која је у листу непокретности бр. 1667 уписана као приватна
својина тог предузећа, а која је према Информацији о локацији издатој од стране Градске управе
за урбанизам града Чачка бр. 958-907/2018-IV-2-01 од 17.10.2018. год. обухваћена ПГР „ЉубићКоњевићи“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 13/2014) и налази се у саставу површине јавне
намене – Ул. Коњевићи 7.

У захтеву се такође наводи да им је за потребе доградње постојеће хале и проширења
производње неопходно да од града Чачка прибаве парцеле које су у јавној својини града Чачка,
па истичу да за експроприсане парцеле не би тражили накнаду у новцу већ предлажу да им се на
име накнаде пренесу у својину следеће кат. парцеле: кп.бр. 1404/2 у површини од 173 м2, кп.бр.
1405/2 у површини од 275 м2, кп.бр. 1406/2 у површини од 39 м2, кп.бр.1364/8 у површини од
42 м2 и кп.бр.1417/2 у површини од 52 м2, све КО Чачак, које су према Информацији о локацији
издатој од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр. 958-881/2018-IV-2-01 од
9.10.2018. године, такође обухваћене ПГР „Љубић-Коњевићи“ у Чачку („Сл. лист града Чачка“
бр. 13/2014) и према наведеном планском акту налазе се у УРБАНИСТИЧКОЈ ЗОНИ 5-у
саставу урбанистичке целине 5.6. (ПРИВРЕДА). За разлику у површини земљишта која би се
експроприсала и земљишта које би на овај начин прибавили од града, наведено предузеће би
граду извршило доплату у новцу.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка је донело решење као у
диспозитиву.
ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПОКРЕТАЊУ
ПОСТУПКА
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П. БР. 236 КО ДОЊА ТРЕПЧА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
о покретању поступка експропријације
к.п.бр. 236 КО Доња Трепча
Покреће се поступак експропријације на непокретности означеној као к.п. бр. 236 КО
Доња Трепча у површини од 0.28,93 ха, од власника Величковић Милице из Мрчајеваца.
Образложење
Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у
члану 3. став 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини
града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018), којим је прописано да „Одлуку о покретању
поступка експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског
правобранилаштва града Чачка“.
Месна заједница Горња Трепча поднела је захтев Градском правобранилаштву града
Чачка бр. 25/18 од 27.07.2018. године којим се предлаже прибављање к.п. бр. 236 КО Доња
Трепча која је планским актом предвиђена за пречистач отпадних вода за потребе бање Горња
Трепча.
Увидом у лист непокретности бр. 1291 за КО Доња Трепча утврђено је да се к.п. бр. 236
КО Доња Трепча води као приватна својина Величковић Милице из Мрчајеваца, а из
Информације о локацији издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр.958705/2018-IV-2-01 од 23.08.2018. године, утврђено је да је предметна парцела обухваћена Планом
детаљне регулације за постројење за пречишћавање отпадних вода за потребе бање Горња
Трепча и делова насеља Горња и Доња Трепча („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2018) и према
наведеном планском акту намењена је за комуналне површине – систем за пречишћавање
отпадних вода – површина јавне намене.
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у
диспозитиву.

ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПОКРЕТАЊУ
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ К.П. БР. 1341/8 КО ЉУБИЋ

ПОСТУПКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Катарине Новковић,
Градско веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
о покретању поступка експропријације
к.п.бр.1341/8 КО Љубић
Покреће се поступак експропријације на непокретности означеној као к.п. бр. 1341/8 КО
Љубић у површини од 477 м2, од власника Теофиловић Предрага из Чачка.
Образложење
Правни основ за доношење решења о покретању поступка експропријације садржан је у
чл.3. ст. 3. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града
Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 14/2018), којим је прописано да „Одлуку о покретању
поступка експропријације доноси Градско веће града Чачка на предлог Градског
правобранилаштва града Чачка“.
ЈП „Градац“ Чачак поднело је Граду Чачку дана 16.10.2018. године иницијативу за
експропријацију к.п.бр. 1341/8 КО Љубић, ради стварања услова за отварање улице Авалске,
сагласно ПГР „Трбушани-Љубић“ у Чачку.
Увидом у лист непокретности бр. 3370 за КО Љубић утврђено је да се к.п. бр.1341/8 КО
Љубић води као приватна својина Теофиловић Предрага из Чачка, а из Информације о локацији
издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка бр.958-914/2018-IV-2-01 од
18.10.2018. године, утврђено је да је предметна парцела обухваћена ПГР „Трбушани-Љубић“ у
Чачку („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/2014) и да се према наведеном планском акту налази на
површини јавне намене (Улица Љубић 40).
Имајући у виду напред изнето, Градско веће града Чачка донело је решење као у
диспозитиву.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 107/2а ОД 29.ОКТОБРА 2018.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, Петар Домановић поднео је уводно излагање
истакавши да је Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 29. октобра 2018. године,
донео одлуку да се остварена добит за 2017. годину у износу од 1.432.017,19 динара распореди
на покриће непокривеног губитка из ранијих година.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Чачак број 107/2а од 29.
октобра 2018. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП
„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. –
30.09.2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до
30. септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Петар
Домановић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на
седници одржаној 29. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“
Чачак за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на
седници одржаној 29.октобра 2018. године, број 107/2.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“
УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период од 1. јануара 2018. године до
30. септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Момир
Миловановић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на
седници одржаној 24. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“
Ужице за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Дубоко“
Ужице, на седници одржаној 24. октобра 2018. године, број 119/3.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“
АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за период од 1. јануара 2018. године до 30.
септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран Бараћ,
истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној
25. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље
за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Рзав“ Ариље, на
седници одржаној 25. октобра 2018. године, број 494/2018.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ
СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 1. јануара 2018.
године до 30. септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран
Благојевић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на
седници одржаној 19. октобра 2018. године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на услугу рент-а-бајк са којом се кренуло
летос и која је сасвим добро заживела па поставља питање да ли постоји могућност проширења.
Зоран Благојевић истакао је да се у предузећу размишља да се током следеће године
поменута делатност прошири имајући у виду бање у околини Чачка, посебно правац ка бањи
Горња Трепча и Слатинској бањи као и да ће се отворити нова станица за изнајмљивање на
Алваџиници а касније вероватно и на Авенији 2. Што се тиче Овчар Бање, активност би се
спровела преко Туристичке организације Чачка, изнајмљивањем маунтибајка.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело
следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг
сервис“ Чачак, за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
„Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 19. октобра 2018. године, број 978/2.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“
ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 30.
септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Тања Тодоровић,
истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној
25. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“
Чачак за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“
Чачак, на седници одржаној 25. октобра 2018. године, број 6568/5.

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“
ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до
30. септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица
Николић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници
одржаној 29. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“
Чачак за период 01.01.2018. године до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 29. октобра 2018. године, број 4/17.
СЕДМАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“
МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 1. јануара 2018. године
до 30. септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица
Вујанић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници
одржаној 30. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“
Мрчајевци за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 30. октобра 2018. године, број 13.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018.
ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 1. јануара 2018.
године до 30. септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Драган
Николић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници
одржаној 30. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП
„Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 30. октобра 2018. године, број 2898/18.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“
ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. – 30.09.2018. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији
Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 30.
септембра 2018. године, који је у уводном излагању детаљно образложио Драган Вукајловић,
истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници одржаној
29. октобра 2018. године.
По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“
Чачак за период од 01.01. до 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градац“
Чачак, на седници одржаној 29. октобра 2018. године, број 06-11/2018-II.
ДВАДЕСЕТАТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ
ИЗВЕШТАЈА
О
РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА
ЛЕТОВАЊА
ДЕЦЕ
У
ДЕЧИЈЕМ
ОДМАРАЛИШТУ „ОВЧАР“ У УЛЦИЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

Вера Јовановић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и детаљно
образложила достављени извештај. Истакла је да је Предшколска установа "Радост" Чачак
власник пословне јединице - дела страног друштва - Дечјег одмаралишта "Овчар" са седиштем
у Улцињу. Управни одбор Предшколске установе "Радост" Чачак на седници одржаној 14.
фебруара 2018. године донео је Одлуку да се организује летовање деце у 2018. години и на
истој седници је предложио економску цену летовања деце. Градско веће града Чачка је на
седници одржаној 7. маја 2018. године донело решење којим је утврдило висину економске цене
за 2018. годину. Економска цена летовања је 18.000,00 динара. Родитељи чија деца нису
остварила право на бесплатно летовање, у економској цени учествују са 13.500,00 динара а Град
Чачак са 4.500,00 динара. Родитељи су цену од 13.500,00 динара плаћали у 3 месечне рате од по
4.500,00 динара. Ученици од 5-8 разреда летовање су плаћали по економској цени од 18.000,00
динара у 4 једнаких месечних рата. Реализација програма летовања деце одвијала се у складу са
законским прописима Републике Србије и Републике Црне Горе. На крају је предочила
предлоге за унапређење рада Дечијег одмаралишта.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић похвалила је активности које се спроводе у
одмаралишту у Улцињу на најквалитетнији начин за намену за које је одмаралиште и основано,
али је добро да се размишља и о проширењу делатности што ће Град подржати. То види као
једну од мера економске подршке родитељима у оквиру популационе политике а узевши у
обзир могућност бесплатног летовања деце из вишедетних породица и вуковаца. Приметила је
да за летовање са пуном ценом за школску и предшколску децу постоји јако велико
интересовање, а што је доказ да је одмаралиште потребно и да своју функцију врши адекватно.

Нада се да ће Град подражати активности које тек следе, а поготово оне које стварају могућност
за одржавање рекреативне наставе у одмаралишту.
Немања Трнавац истакао је да се кроз извештај за ову годину јасно види шта је све
урађено у самом одмаралишту те да одмаралиште много лепше изгледа него раније и напредује
из године у годину у организационом и инфраструктурном смислу. Истакао је да је на делу
магистралног вода на канализационим цевима летос дошло до квара, али да великим
ангажовањем директорке да обезбеди адекватну санацију квара безбедност објекта и деце ни у
једном моменту није била угрожена. Такође, одвожење отпадних материја из објекта обавља се
по прописима и о томе се доста води рачуна. Што се тиче будућег развоја објекта, сматра да
постоји могућност за десетомесечно ангажовање објекта у Улцињу ка чему се иде корак по
корак и у овом Иизвештају је и наведено шта даље треба предузимати. Захвалио се свима који
су учестотвали у томе да по први пут ове године на летовање оду и корисници Установе
„Зрачак“ и ученици школе „1. Новембар“ Чачак који су боравили у посебном смени а запослени
у одмаралишту су својим ангажовањем и односом према деци на њих оставили добар утисак и
обрнуто. Похвалио је и ангажовање рекреатора који су направили прелеп амбијент током
летовања. Похвалио је то што су улагања у објекат постепена, те уколико буде могућности
предложио би да се заиста успостави десетомесечни рад објекта за шта би било потребно стално
ангажовање неколико запослених обзиром да објекат постепено превазилази тренутне
могућности организације. Објекат би у том случају могли користити спортски клубови за
припреме, а школе за рекреативну наставу обзиром на повољне климатске услове а уколико се
заиста спроведе изградља затвореног базена то би постало и реално могуће.
Михаило Јовић прокоментарисао је предлог о изградњи затвореног базена, у вези са чим
мора постојати бизнис план и анализа трошкова, обзиром да трошкови одржавања једног
таквог објекта нису мали и навео само пример цене струје у Црној Гори која је двоструко
скупља.
Владан Милић похвалио је рад одмаралишта у Улцињу обзиром да је у току са његовим
радом, а похвале је упутио и руководосту и запосленима. Попуњеност капацитета објекта током
ове године је била одлична, а што се тиче идеје да се услуга пружа и другим општинама из
Моравичког округа то је идеја која има смисла само уколико је претходно пружена услуга свој
заинтересованој деци из Чачка. Похвалио је оно што је ново у инфрастурктури објекта попут
новог травнатог фудбалског терена јер његовим постојањем у обзир долази будући боравак
спортских клубова који би зимски период користили за припреме под повољнијим условима
него што су тржишне цене. Све у свему, доста тога је урађено и радиће се и даље и навео
пример уградње соларних панела за топлу воду која ће се користити за тушеве на отвореном
простору, нарочито имајући у виду проблем са канализацијом. Идеја да одмаралиште у Улцињу
буде активно 9 или 10 месеци је одлична, а надаље можда треба и размислити о формирању
посебне јавне установе обзиром да активности које следе превазилазе руковођење из
предшколске установе. Подржава идеју да одмаралиште не користе само деца већ и старије
особе.
Вера Јовановић је истакла да је идеја о градњи базена за сада само идеја која се разматра.
Истакла је и то да је идеја о боравку пензионера у Улцињу дошла од градоначелника.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма летовања деце у Дечјем одмаралишту
„Овчар“ у Улцињу у 2018. години, који је усвојио Управни одбор Предшколске установе
„Радост“ Чачак, на седници одржаној 22. октобра 2018. године, број 2521.

ДВАДЕСЕТПРВА 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 обаласти спорта у
вези извештаја подносиоца 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 извештај Тениског клуба „Теннис поинт“ Чачак и предлаже Градском већу да овај
извештај усвоји.
По упознавању са предлогом, Градско веће је донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2017. години, који су доставио подносилац
програма Тениски клуб "Теннис поинт“ Чачак.
ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

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

Владан Милић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, истакао је да се
овим решењем одобрава посебан програм и средства додељују Чачанском спортском савезу за
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.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у граду Чачку у 2018. години
1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ средства Чачанском спортском савезу у
износу од 2.000.000,00 динара и то за 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, из средстава буџета града Чачка, са апропријације
274/1 „Дотације невладиним организацијама – посебни програми организација у области
спорта“.
2. Са Чачанским спортским савезом закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна
права и обавезе.

3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

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

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владан Милић упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта да се изврши измена Решења Градског већа о одобравању програма
и додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских објеката на територији града
Чачка у 2018. години од 20. августа 2018. године. Наиме, Месна заједница Мршинци се 2.
новембра 2018. године обратила Комисији са захтевом за измену Решења Градског већа о
одобравању програма и додели средстава за изградњу, одржавање и опремање спортских
објеката на територији града Чачка у 2018. години, у погледу одобрене активноси.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о одобравању програма и додели средстава за изградњу, одржавање и
опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години
У Решењу о одобравању програма и додели средстава за изградњу, одржавање и
опремање спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години, број 06-200/2018-III од
20. августа 2018. године, тачка 1. мења се и гласи:
„ 1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ СРЕДСТВА Месној заједници
Мршинци у износу од 141.000,00 динара, за адаптацију свлачионице на фудбалском
игралишту - замена кровне конструкције и покривача.“:
ДВАДЕСЕТЧЕТВРТАТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно
здравље Чачак)

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 49.264,67 динара, на име обезбеђeња средстава за

исплаћене прековремене сате од стране ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, радницима који
су били ангажовани на чишћењу канала Парменац – Катрга.
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“.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (ЈКП „Градско
зеленило“ Чачак)

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 37.160,00 динара, на име обезбеђeња средстава за
измирење обавеза по испостављеним фактурама Завода за јавно здравље Чачак, на име
узорковања и одређивања укупних уља и масти у води, по захтевима број 3070 од
16.08.2018. године и 3412 од 19.09.2018. године.
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.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ
БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ
(Развојно
иновациони систем д.о.о. Београд)

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 475.200,00 динара, на име обезбеђeња средстава за
измирење обавеза за ангажовање одвлаживача ваздуха, по испостављеној фактури ДОО
“Развојно иновациони систем“ Београд.
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“.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 9/1)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је пренела члановима Градског већа да је
отац девојчице упутио писмо у коме се посебно захваљује Градоначелнику и Градском већу на
досадашњој помоћи у вези са лечењем детета обзиром да се радило о одласку у иностранство
након чега се детету знатно поправио вид па се сада лечење наставља у смислу даље
стимулације вида, 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 108.000,00 динара (90.000,00 динара нето и 18.000,00
динара припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 9/1, за новчану помоћ породици у току лечења Милице Тутуновић из
Чачка, Рајац.
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“.

ДВАДЕСЕТОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 165)

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 340.000,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 165, за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 165, економска
класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – подстицајна средства за
вантелесну оплодњу, Функционална класификација 090, извор финансирања 01 (Издаци
из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа, Програм 11. Социјална и
дечија заштита, ПА 0901 -0007, Подршка рађању и родитељству.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 239)

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 250.000,00 динара, на име обезбеђења додатних
средстава на апропријацији 239, за потребе Школе за основно и средње образовање деце
са посебним потребама „1. новембар“ Чачак, за измирење обавеза за превоз ученика за
октобар и новембар 2018. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 239, економска
класификација 4631 – Трансфери осталим нивоима власти – текући трансфери основним
школама, Функционална класификација 912, извор финансирања 01 (Издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за

друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Школа за основно и
средње образовање деце са посебним потребама „1. новембар“ у Чачку, Програм 9,
Основно образовање и васпитање, ПА 2002 -0001, Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 215/2)

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 295.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није
утврђена апропријација и то за трошкове превоза минералног ђубрива намењеног
пољопривредним произвођачима – воћарима на територији града Чачка и отвара нова
апропријација 215/2, економска класификација 423 – Услуге по уговору – Превоз
азотног минералног ђубрива за пољопривредна газдинства, Функционална
класификација 421, извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града),
Директни корисник буџетских средстава Градска управа за локални економски развој
града Чачка, Програм 5. Пољопривреда и рурални развој, ПА 0101 -0001, Подршка за
спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 215/2, економска
класификација 423 - Услуге по уговору – Превоз азотног минералног ђубрива за
пољопривредна газдинства, Функционална класификација 421, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава Градска
управа за локални економски развој града Чачка, Програм 5. Пољопривреда и рурални
развој, ПА 0101 -0001, Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној
заједници.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ
О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНУ
ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић.
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у Закону о основама система образовања и

Bacilvranba,3anony o o6pa":onarby oApacJrr4x n 3arcouy o jaaHrzna clpr6aua. glasou 4. O4lyne o
ocHHBarby YcraHose 3a KyJITypHo o6pa:oeny AeJrarHocr yropfeHa je 4elarHocr YcraHoee. Vpea6orra
rcnacu$urcaunju AeJIarHocrH AoIxJIo
ao H3MeHe HoMeHrururypv AerarHocrn. 3axoHotr o
o6paaoaamy oApacJII,Ix [ponucaHo je aa ne$oprraanHo o6pasoeame oApacnux cy opraHu3oBaHr4

o

je

llpouecu

y

Ha

pa1n

yqe[ba,oApacJ]Hx
OCHOBy nOCe6nprx npotpaMa,
crr4uarba
3Harba,BpeAHocrl4,craBona,cnoco6Hocrvt vr BeurrHHa ycMepeHHx Ha rrhrqHi1 paseoj oApacjrHx,paA 14
3allolrlJbaBan e
coqujarHe aKTLIBHocTH
4a YcraHoBa Moxe crehu craryc jarHo npusHaror
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opraHa3aropa aKTuBHocrrE arco je perucrpoBana :a o5pa.:oBHe AenarHocru. Peruerrutra MuuucrapcrBa
npocBere HayKe H rexHoJlorlrKor pa:roja uz 2016. u 2017. roAHHe YcraHoer4 je npra:Har craryc jaaHo
rlpu3Haror optaHu3aropa aKTr4BHocru o6pa":oBalba oApac:rux.Ha ocHoBy 3axona o o6pasoeamy

oApac!'ILIx, YcraHosa
I4CTIyIbeHOCTI4 yCJIOBa
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AocraBHJIa 3axreB npocBerHoM r{HcneKTopy paAH yreplraearra
[OrJ]eAy KaApa, fipocTopa,onpeMe H v HacraBHzlx cpeAcraBa 3a H3AaBatI,e

o4o6pema. Ha ocuoey Hana3a flpocBerHor uHcneKTopa Muuucrapcrao
YcraHosa HcnylbaBa ycJroBe :a aseofeme flporpaMa o6pasoaama oApacJrr4x.
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llo yno:uarat,y
I43MeHlI

aa npeAJloroM fpagcrco eehe je je4nomacHo yrBpAr4Jro llpe4,ror oAJryKe o
O4nyxe o ocHuBarby Ycranose 3a KyJrrypHo-o6pa:oeuy AenarHocr ,,Kocra Hosaxoauh" y

tlaurcy, H AocraBHJIo CxynrurrzHra Ha pa3Marpalbe u
AoHoueH,e.
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Mu.nyu Toqoponrh, o6arecruo je u:rauoee fpa4cxor neha 4aje oAnyr{eHo ro cBtrM raqKaMa
je 74. cegnwry fpa4cxor reha :ax,'ryurEo y I 1 qacoea.
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