ЗАПИСНИК
СА СЕДАМДЕСЕТПЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 15. 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 75. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 11 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, др Милан Лукић,
Немања Трнавац, Анђелка Новаковић, прим. др Славица Драгутиновић, Вељко Неговановић,
Михаило Јовић и Мирослав Вукосављевић, а одсутни су: Славко Веселиновић и Душан
Радојевић.
 да у смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Градско веће има кворум,
те може да ради и пуноважно одлучује;
 да седници Градског већа присуствују:
-

-

Владан Милић, помоћник градоначелника
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа и председник Конкурсне комисија за спровођење
изборног поступка за постављење начелника Градаке управе за локални економски
развој града Чачка
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Владимир Гојгић, в.д. начелник Градске управе за локални економски развој
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Весна Никитовић, директор Установе КОД „Коста Новаковић“ Чачак

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока
седнице из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању
на седници.
***
Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да
им је достављен записник са 74. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 74. седнице
Градског већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно
донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 74. седнице Градског већа града Чачка број 06-263/2018-III
од 7. новембра 2018. године, без примедби.
***
У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,
предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу.
Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда.
Како није било предлога за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно
утврдило следећи:
ДНЕВНИ РЕД:
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ
УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА
НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
ЗА ПЕРИОД 2018.- 2023. ГОДИНА
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА МЕРА
ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018.
ГОДИНУ
4. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРИКЉУЧЕЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАНЧИЋИ НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“
5. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА ЧАЧКА
6. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (Завод за јавно здравље Чачак)
7. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (ЈКП „Градско зеленило“ Чачак)
8. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ (апропријација 286)

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА КУЛТУРНО ОБРАЗОВНУ ДЕЛАТНОСТ „КОСТА НОВАКОВИЋ“ У ЧАЧКУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Никитовић. Овим
Статутом утврђују се задаци Установе за културно-образовну делатност „Коста Новаковић“ у
Чачку, унутрашња организација, делатност и пословање Установе, органи управљања као и
друга питања од значаја за рад Установе. Радници Установе остварују своја права и врше своје
обавезе и дужности у складу са одредбама Устава, Закона, овог Статута и других општих аката
Установе. На основу одредаба овог Статута и у складу са њим поједини односи радника уређују
се и другим општим актима Установе. Надзор над законитошћу рада и примени одредаба овог
Статута, врши надлежни орган Скупштине Града Чачка, директор Установе, као и други органи
предвиђени Законом, сваки у оквиру своје надлежности. Установа обавља делатност од
посебног друштвеног интереса у области културе и образовања. Установа је основана Одлуком
Скупштине општине Чачак 27. јула 1994. године. Статут Установе донео је Управни одбор
Установе на седници одржаној 13. новембра 2018. године.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су чешће узели:
Милун Тодоровић је затражио образложење за измене због којих се доноси нови Статут
Установе.
Весна Никитовић истакла је да је на претходној седници Градског већа утврђен предлог
за измену оснивачког акта Установе на иницијативу директора Установе, превасходно због нових
шифара делатности регистрованих у Привредном суду као и усаглашавања систематизације
радних места са Каталогом радних места. Даље је истакла да је промена оснивачког акта
Установе условила доношење новог Статута и подсетила да Статут Установе није мењан од
њеног оснивања.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Статут Установе за културно-образовну
делатност „Коста Новаковић“ у Чачку, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ОРГАНИЗОВАЊА
ТАКСИ ПРЕВОЗА ЗА ПЕРИОД 2018.- 2023. ГОДИНА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић истакавши
да је правни основ за доношење Програма организовања такси превоза на територији града
Чачка садржан у Закону о превозу путника у друмском саобраћају којим је прописано да
јединице локалне самоуправе, у складу са саобраћајно - техничким условима, доноси програм
којим дефионише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број
такси возила. Саобраћајно - технички услови дефинишу се у петогодишњем периоду на основу
карактеристика превозних захтева - вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на
територији јединице локалне самоуправе. На основу Програма организовања такси превоза на
територији града Чачка, јединица локалне самоуправе доноси акт којим утврђује дозвољени
број возила за обављање такси превоза.У овом тренутку, за обављање такси превоза на
територији града Чачка издато је укупно дозвола за 460 такси возила. Полазећи од потреба
грађана и поштујући право на тржишно понашање и једнаку доступност свих радних места,
Програмом је процењено да је оптималан број такси возила за град Чачак у наредних пет година
800 такси возила. Истакла је да је непосредно пред почетак седнице достављен измењен текст
Предлога програма у смислу што је додат један члан који дефинише доносиоца појединачног
акта о дозвољеном броју возила.

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма
организовања такси превоза за период 2018.- 2023. година, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА
МЕРА
ПОДРШКЕ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ
РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2018.
ГОДИНУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. У складу
са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину и Одлуком о условима и начину
коришћења подстицајних средстава у пољопривреди у 2018. години Град Чачак је 20. априла
2018. године објавио конкурс за доделу подстицајних средстава у пољопривреди на територији
града Чачка у 2018. години. У самом Програму уз сваку предложену меру неопходно је било
формално определити одређена буџетска средства, а према Упутству Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. Конкурс је трајао до 14.
септембра 2018. године или до утрошка средстава за све мере, с тим што за меру - Органска
производња није пристигла ниједна пријава од стране регистрованих пољопривредних
произвођача, тако да средства предвиђена за ову намену нису ни трошена, већ су пребачена на
друге предвиђене мере за које је била највећа заинтересованост регистрованих пољопривредних
произвођача.Стога је неопходно извршити измене у складу са реализованим буџетом за сваку
од предложених мера Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја за подручје територије града Чачка, на који у складу са Законом о
подстицајима у пољопривреди претходну сагласност даје Министарство пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Србије. Градска управа за локални економски развој је
доставила Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије Програм
о изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину. Надлежно Министарство
је донело решење о давању претходне сагласности на Програм о изменама програма мера
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
територије града Чачка за 2018. годину 31. Октобра 2018. године тако да су се стекли услови за
доношење Програма о изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма о
изменама програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног
развоја за подручје територије града Чачка за 2018. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
МЕСНЕ
ЗАЈЕДНИЦЕ
СТАНЧИЋИ
НА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“

ПРИКЉУЧЕЊА
СИСТЕМ
ЗА

Небојша Бежанић у уводном излагању по овој тачки дневног реда истакао је да је
основ за доношење предложене Одлуке садржан у Статуту града Чачка којим је утврђено да
Градско веће непосредно извршава и стара се о извшавању одлука и других аката Скупштине
града. У овом случају ради се о поступању у спровођењу Одлуке о условима прикључења на
систем на водоснабдеање „Рзав“. Месна заједница Станчићи поднела јe почетком овог месеца
захтев за прикључење сеоског водовода мреже у Станчићима којим управља Савет Месне
заједнице на систем за водоснабдевање Рзав“, а по предходно прибављеном мишљењу

надлежног јавног комуналног предузећа које обавља делатност дистрибуције воде за пиће и
условима и могућностима прикључења.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
1. Прихвата се захтев Месне заједнице Станчићи, број 5/2018 од 6. новембра 2018.
године и одобрава прикључење постојеће водоводне мреже Месне заједнице Станчићи на
систем за водоснабдевање „Рзав“.
2. Град Чачак, ЈКП „Водовод“, Чачак и Месна заједница Станчићи закључиће уговор
којим ће уредити међусобна права и обавезе у погледу поступака и рокова на обезбеђењу
техничких, организационих, евиденционих, финансијских и других услова за прикључење
водовода у Станчићима на Систем за водоснабдевање „Рзав“, а посебно у погледу радова на
реконструкцији и дезинфекцији цевовода и појединачних водоводних прикључака, повезивању
водоводних кракова, уградњи хидраната, евиденцији корисника водовода и др.
3. ЈКП ''Водовод'', Чачак известиће Градско веће о реализацији прикључења из тачке 1.
и 2. ове одлуке у складу са чланом 4. Одлуке о условима прикључења на Систем за
водоснабдевање ''Рзав''.
ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА
ЧАЧКА

Славица Каранац у уводном излагању по овој тачки дневног реда истакла је да је
Конкурсна комисија за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске управе
за локални економски развој града Чачка, по истеку рока за подношење пријава на јавни
конкурс за попуњавање положаја начелника Градске управе за локални економски развој града
Чачка, који је расписало Градско веће, прегледала једну приспелу пријаву и поднете доказе и
спровела изборни поступак за једног кандидата. На основу постигнутог резултата које је
кандидат показао на провери стручних оспособљености, вештина и знања, Комисија је у складу
са чланом 96. став 3. Закона о запосленика у аутономним покрајинама јединицама локалне
самоуправе, саставила листу кандидата за избор начелника Градске управе за локални
економски развој града Чачка на којој листи је један кандидат Владимир Гојгић, дипл. правник
из Чачка, са просечном оценом 3. Комисија је Листу доставила Градском већу ради доношења
одлуке о постављењу начелника Градске управе за локални економски развој..
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о постављењу начелника
Градске управе за локални економски развој града Чачка
Владимир Гојгић, дипломирани правник из Чачка, поставља се за начелника Градске
управе за локални економски развој града Чачка, на период од 5 година.
Начелник Градске управе за локални економски развој града Чачка, ступа на положај
даном доношења решења о постављењу на положај.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.

Образложење
Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/2016 и 113/2017), у члану 49. став 2. утврђено је да градско, односно
општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе.
Статутом града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2008, 8/2013, 22/2013, 15/2015,
26/2016 и 11/2018), у члану 121. став 1. тачка 7. и члану 134. став 2. утврђено је да начелника
управе поставља Градско веће, на основу јавног огласа, на пет година.
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 18. септембра 2018. године, образовало
је Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за постављење начелника Градске
управе за локални економски развој града Чачка и огласило Јавни конкурс за попуњавање
положаја начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка. Конкурс је
оглашен на интернет презентацији града Чачка, а обавештење о Јавном конкурсу је објављено у
„НДН Српски телеграф“, дана 20. септембра 2018. године. Рок за подношење пријава на Јавни
конкурс почео је да тече наредног дана од дана објављивања овог обавештење и трајао је 15
дана.
У року за подношење пријава на Jавни конкурс, пријаву је поднео један кандидат и то
Владимир Гојгић, дипломирани правник из Чачка.
Конкурсна комисија је прегледала приспелу пријаву и поднете доказе, те како је
кандидат испунио све прописане услове, спровела изборни поступак за Владимира Гојгића.
Конкурсна комисија је након провере стручних оспособљености, знања и вештина, у
складу са чланом 96. став 3. Закона, саставила листу кандидата за избор начелника Градске
управе за локални економски развој града Чачка са кандидатом Владимиром Гојгићем,
дипломираним правником из Чачка, који је остварио коначну просечну оцену 3,00 и доставила
Градском већу града Чачка, листу са записником о раду Комисије, ради доношења одлуке о
постављењу начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка.
Градско веће града Чачка је, по разматрању листе кандидата за избор начелника,
одлучило да се за начелника Градске управе за локални економски развој града Чачка, постави
Владимир Гојгић, дипломирани правник из Чачка, који у потпуности испуњава све тражене
услове за постављење на положај начелника.
Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може
покренути управни спор.
ШЕСТА ТАЧКА:

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 352.485,00 динара, на име обезбеђeња средстава за
измирење обавеза по испостављеној фактури Завода за јавно здравље Чачак, на име
дезинфекције просторија које су поплављене услед елементарне непогоде – поплаве.

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“.
СЕДМА 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 317.275,00 динара, на име обезбеђeња средстава за
измирење обавеза по испостављеној фактури ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на име
извршених радова – рад скипа и трактора на подручју месних заједница за које је
проглашена ванредна ситуација.
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“.
ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 286)

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 240.000,00 динара, за обезбеђење додатних средстава
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