
ЗАПИСНИК 

СА СЕДАМДЕСЕТСЕДМЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 12. децембра 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 77. 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, Немања Трнавац, 

Анђелка Новаковић, прим. др Славица Драгутиновић, Вељко Неговановић, Мирослав 

Вукосављевић, Душан Радојевић, др Милан Лукић и Михаило Јовић, а одсутан је Славко 

Веселиновић. 

 

     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, помоћмик градоначелника 

- Милан Бојовић, помоћник градоначелника 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије  

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој  

- Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности 

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

- Зорица Ничић, представник Градске управе за урбанизам 

- Душан Пјевац, представник Градске управе за урбанизам 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Недељко Милосављевић, представник ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- Драгица Вујанић, представник ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- др Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

- Рада Ћојбашић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа 

- 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. 
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*** 

 

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

им је достављен  записник са 76. седнице Градског већа, ради усвајања. 

 

Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 76. седнице 

Градског већа.  

 

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

донело: 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  76.  седнице Градског већа града Чачка број 06-273/2018-III   

од 20. 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. 

 

Вељко Неговановић предложио је да се са дневног реда седнице скине тачка 5: 

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ДОМУ КУЛТУРЕ ЧАЧАК, ради дораде. 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.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. 

ГОДИНУ  

 

2.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА 

ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА 

ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА ЧАЧКА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА 

ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ 

РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ЧАЧКУ 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ДЕЛА 

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА 

УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2 (СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ 

НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 ст/ha), 5.3 ( КОМУНАЛНА ПРИВРЕДА) И 5.4 ( РЕКА 

ЗАПАДНА МОРАВА) 
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5. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

8. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРЕДНОСТИ 

КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ТАРИФНУ ГРУПУ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ 

 

9.  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

10.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

11. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

12. А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА     

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 

 

Г) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

13.    А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ САКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА 2019. ГОДИНУ  
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 Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

14.    А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

  

   Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

15.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

16.  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

17. A) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА     

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

2019. ГОДИНУ  

 

18.  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, 

УЛИЦА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

     Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

19.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ 

СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

20.  УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ 

„ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ ЧАЧАК 

 

21. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2018. 

ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ 

РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2019. ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 
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22. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ЗАКУПЦЕ СТАНОВА 

ИЗ ОКВИРА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО 

СТАНОВАЊЕ (ОБРЕЖ) 

 

23.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА ВОЗИЛА ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

24.  ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ УПРАВА 

ГРАДА ЧАЧКА: 

 

 А) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

 

 Б) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ  

 

В) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР   

 

Г) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

 

Д) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ, 

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА  

 

25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

26. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАВЛОВИЋ СНЕЖАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА 

РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-7787/2018 

ОД 19. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:  

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2019. ГОДИНУ 

  

 Зоран Тодосијевић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове 

Градског већа са Нацртом одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину и истакао да је 

Министар финансија у новембру 2018.  године донео Упутство за припрему Одлуке о буџету 

локалне власти за 2019. годину са пројекцијом за 2020. и 2021. годину, на основу којих 

параметара је добијено низ важних података за планирање прихода, зарада, субвенција, 

ограничења у планирању и др. Даље је истакао да се пројекција прихода буџета  града Чачка за 

2019. годину заснива на оствареним приходима у периоду јануар - новембар 2018. године, 

економској и фискалној политици у 2019. години и пројекцији инфлације. Одлука о буџету 

града Чачка пројектована је у износу од 4.544.000.000,00 динара, а методологијом приказивања 

приходне и расходне стране приказани су приходи и примања, расходи и издаци и из осталих 

извора (сопствена средства индиректних корисника) тако да су приходи из буџета града 

планирани у износу од 4.545.000.000,00 динара.На основу кретања прихода у 2018. години 

очекује се наставак позитивних трендова у кретању наплате током наредне буџетске године. 

Битан аспект процеса пројектовања прихода за 2019. годину је оцена квалитета и одрживост 

степена наплате, као и узимање у обзир само структурних облика појединих категорија 

прихода.  Кретање зарада у јавном сектору и пензија од 7-9%, као и повећање минималне зараде 

имаће позитиван утицај на ниво прихода буџета. Фактори који су узети у обзир приликом 

пројекције прихода у 2019. години су: кретање зарада у јавном сектору директно утиче на 

кретање нивоа директних пореза као што су порез на зараде, повећање минималне зараде и 
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кретање профитабилности неких јавних предузећа опредељује уплату добити јавних предузећа 

у наредном периоду. Пројекција расхода и издатака буџета Града Чачка за 2019. годину заснива 

се на: оствареним расходима и издацима буџета града у периоду јануар - новембар 2018. године, 

пренетим наменским средствима из 2018. године, захтевима и приоритетима буџетских 

корисника за 2019. годину и уговореним обавезама по пројектима са ресорним министарствима.  

У даљем излагању детаљно је образложио приходну и расходну страну буџета. Напоменуо је да 

има текстуалних грешака, које ће бити одмах исправљене. 

 

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

 Анђелка Новаковић истакла је огроман труд на изради пројекције буџета за 2019. годину 

одржавањем бројних састанака и анализама које су спроведене. Сматра да је резултат тога 

уравнотежен и избалансиран буџет за следећу годину. Пре свега, буџет је инвестиционо- 

развојни и сваког месеца током наредне године биће реализовани бројни пројекти. Буџет је 

пројектован у износу од око 4,5 милијарди динара и у односу на предходну годину већи је за 

11,26%.. Буџет који је планиран на предложен начин треба Граду да обезбеди ликвидност током 

читаве године, а обавеза је Града је да се према средствима буџета понаша одговорно и да 

измирује све своје обавезе уз рационално располагање средствима то јест расходи треба да буду 

у висини прихода. Реализацијом пројеката током 2019. године, из месеца у месец, повећаваће се 

проценат остварења извршења буџета тако да се очекује да тај проценат до краја године буде 

задовољавајући и да оправда предлог буџета. Што се расходне стране буџета тиче, она је 

пројектована у складу са приходовном страном, а што се тиче бројних пројеката који су у току 

те позиције су у буџету, по сваком разделу, планиране имајући у виду 2018. годину. Приходна 

страна треба да обезбеди средства да се капитални пројекти реализују током 2019. године а она 

је пре свега заснована на оствареним приходима у периоду јануар-новембар 2018. године, потом 

на економској и фискалној политици у 2019. години као и на пројекцији инфлације. Кључни 

фактори који су утицали на пројекцију приходовне стране су пре свега пораст минималне цене 

рада у 2019. години који ступа на снагу 1. јануара и то повећање износиће 8,6%, потом кретање 

зарада у јавном сектору од 7 до 9% што директно утиче на порез на зараде, као и кретање 

профитабилности јавних предузећа што опредељује уплату добити јавних предузећа у буџет 

града у наредном периоду. Неутрошена наменска средства из ове године, попут оствареног 

вишка прихода, биће пренета у 2019. годину, и служиће добијању веће билансне равнотеже у 

2019. години. Сама структура прихода показује да се највећи приходи очекују по основу пореза 

на зараде и они су планирани тако да чине 38,11% од укупних прихода а ова пројекција је из 

напред наведених разлога реална. Даље, највећи очекивани приходи су од пореза на имовину 

који чине 10,78% укупних прихода а у 2019. години очекује се боља наплата. Приходе буџета 

чиниће и приходи од продаје земљишта у јавној својини, затим приходи од закупа, затим 

приходи од предшколских установа, а јавна предузећа имаће обавезу да у буџет уплате 50% од 

остварене добити по завршном рачуну из 2018. године најкасније до 30. новембра 2019. године. 

Навела је да ће се Град  у 2019. години можда одлучити и за кредитно задужење и то за потребе 

капиталних пројеката узимањем дугорочних инвестиционих кредита по најповољнијим 

банкарским условима. Приходну страну буџета током 2019. године ће пунити и средства 

добијена из међународних и домаћих фондова кроз разне пројекте, Град у 2019. години приводи 

крају неке од пројеката започетих 2018. године, а креће се у реализацију неких нових попут 

изградње фискултурних сала у Бресници и Доњој Трепчи средствима из буџета Града и 

средтава које је определило Министарство привреде. Такође је навела и пројекат изградње 

Стартап центра и израду пројекто-техничке документације за изградњу објекта Научно 

технолошког парка, потом пројекат Exchange 5 чије потписивање тек следи а везан је за попис 

јавне имовине а који је намењен пружању помоћи градовима и општинама у ефикасном 

управљању имовином, стратешком планирању и програмском буџетирању, а конкретан део овог 

пројекта се односи на систем водоснабдевања у Трнави и захтева геодетско снимање, 

озакоњење и уношење података у базу Републичке дирекције за имовину и делом се финансира 

из фондова ЕУ а ради се у сарадњи са општином Горњи Милановац, општином Ивањица и 

Регионалном агенцијом за просторни и економски развојспо Рашког и Моравичког округа. На 
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крају је истакла да ће се Град и током 2019. године трудити да аплицира на све јавне позиве 

међународних и домаћих фондова како би се што више средстава привукло у Чачак и да би се 

средства реализовала током 2019. године. 

Немања Трнавац истакао је добру уводну реч известиоца који је детаљно известио о 

средствима планираним у буџету. Осврнуо се на неколико сегмената опредељених за спорт и 

истакао да се из године у годину за спорт издвајају знатна средства, а то се сигурно огледа у 

постигнутим спортским резултатима. Истакао је средства за финансирање организација од 

посебног значаја за Град, потом бесплатне термине за спортске клубове преко Спортског савеза 

и Спортског центра у складу са одговарајућим Правилником, потом финансирање активности 

повезаних са дечјим спортом, попут бављења гимнастиком као базичним спортом у Соколском 

дому што се спроводи већ неко време и са тиме ће се сигурно наставити. Такође, подједнако 

важан је и школски спорт што доказује и чињеница да је Чачак недавно био домаћин државног 

првенства у футсалу. Истакао је и предшколски спорт.У буџету се и даље опредељују средства 

за награде спортистима и клубовима, сваке године се опредељује све већи ниво средства за 

финансирање годишњих програма спортских клубова, потом ради се доста на изградњи 

спортске инфраструктуре преко месних заједница за шта је све веће интересовање. Даље је 

истакао активности чији је носилац Спортски центар „Младост“, а  простор на коме је смештен 

оценио je изузетно уређеним и местом  не само за бављење спортом него и за уживање и 

рекреацију. У буџету су опредељена и средства за бављење спортом особа са инвалидитетом 

кроз њихово финансирање али и кроз развијање спортске инфрастуктуре за такво бављење 

спортом. Оно што ће сигурно обележити следећу годину је испуњење давнашње жеље да 

атлетска стаза буде реконструисана и да има све пратеће садржаје, и тај пројекат радиће се кроз 

буџет града за 2019. и 2020. годину у укупној вредности од 80 милиона динара. Тај објекат 

служиће свим узрастима и генерацијама спортиста и рекреативаца, а и до сада је била 

најзаступљенији спортски терен у граду и то у свим временским условима. 

 Мирослав Вукосављевић осврнуо се на део буџета где су обезбеђена средства за 

област безбедности саобраћаја. Напомиње да је Савет за безбедност саобраћаја предложио 

начин на који ће се планирана средства утрошити током 2019. године, а очекује се прилив 

средства у висини од око 24 милиона динара, као и ове године. Сходно Закону, половина ових 

средстава утрошиће се за саобраћајну инфраструктуру, од чега ће 8 милиона динара бити 

утрошено за поправку саобраћајне инфраструктуре, а 4 милиона динара за израду полигона за 

обуку возача. Потом, средства ће бити утрошена за Саобраћајну полицију набавком возила за 

хитну интервенцију приликом саобраћајних удеса, чиме се заокружује набавка са којом се 

започело 2017. године када су набављене хидрауличне „маказе“ и чиме ће бити омогућена 

интервенција у врло кратком року на месту удеса. Техничко опремање јединица Саобраћајне 

полиције и израда Стратегије у области саобраћаја су нешто за шта ће и наредне године бити 

утрошена средства. Поново ће се средства у износу од 2 милиона динара употребити за набавку 

ауто седишта за прворођену децу и подсећа да је ове године за тај износ набављено и подељено 

350 седишта. Предвиђена су и средства за набавку опреме за проширење и одржавање 

постојећег видео надзора, као и набавку светлоодбојних прслука за ђаке прваке. Такође су 

издвојена средства за превентивно-промотивне активности у области безбедности саобраћаја, 

извођењем позоришне представе и истакао добру сарадњу са Агенцијом за безбедност 

саобраћаја која је ове године обезбедила две бесплатне позоришне представе за децу 

„Пажљивкова правила“ које је погледало осамсто ђака првака са територије Чачка. План је да се 

на локалном новоу направи истоветна представа и да у сарадњи са Школском управом и 

директорима основних школа представа посети сваку основну школу па и истурена одељења. 

Што се тиче управљања ванредним ситуацијама, веома важна ставка је издвајање средстава за 

обуку јединица Цивилне заштите опште намене и организација Здружено методско показне 

вежбе „Морава 2019“ која ће се одржати у мају месецу 2019. године. Предвиђа се увежбавање 

субјеката на нивоу града и субјеката на нивоу Републике, потом набавка опреме за припаднике 

јединица Цивилне заштите опште намене штоће значити да се у континуитету трећу годину 

опремају јединице цивилне заштите по принципу „Увежбај, обучи и опреми“, а средства су 

опредељена и за ангажовање и рад јединице цивилне заштите опште намене у случају ванредне 
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ситуације као и за спровођење превентивних мера. Такође средства су опредељена за израду 

пројекта покривености видео надзором вртића, основних и средњих школа и јавних установа 

што представља први корак ка установљавању Мониторинг центра у Полицијској управи Чачак. 

Током ове године констатовано је стање свих постојећих видео надзора у основним и средњим 

школама и извештај о томе предат Полицијској управи, а израдом пројекта који у себи укључује 

процену ризика направиће се велики корак у смислу безбедности деце и ученика. 

 Душан Радојевић похвалио је технички изглед нацрта буџета за 2019. годину, посебно са 

аспекта његове транспарентности, као и то да је нацрт детаљан и лако разумљив свима и да је 

био доступан на сајту Града. По мишљењу Сталне конференције градова и општина то је 

пример добре праксе када су у питању приходи и расходи предложеног буџета који се пуни 

средствима пореских обвезника. Буџет обухвата све сегменте друшта, а у својој дискусији се 

осврнуо само на део буџета који је опредељен за младе који јесу у фокусу у наредној години, 

Пре свега осврнуо се на активне мере политике запошљавања које су и до сада давале одличне 

резултате, а посебно на меру „Стручна пракса“ која је због великог интересовања поновљена 

током ове године чиме млади стичу прилику да у свом граду обаве стручну праксу, стекну 

радне навике и остваре се на пољу боље конкурентности приликом запошљавања. Такође, ту су 

и мере новог запошљавања и самозапошљавања које такође могу искористити млади а што је 

досад допринело да се смањи број лица на Евиденцији НСЗ. Истиче такође субвенције 

пољопривреди које су се показале врло ефикасним и које користи велики број 

пољопривредника. У 2019. години опредељена су и средства за завршетак опремања Пословних 

зона у Коњевићима и Прељини, као и средства за програме ЛЕР-а која ће допринети бољој 

сертификацији производа локалних привредника и проширењу капацитета производње, а самим 

тим запошљавању младих а што је један од приоритета локалне власти. Предвиђа се и 

побољшање друштвене и културне понуде Града, путем пројеката везаних за Спортски центар 

„Младост“ пре свега  за реконструкцију Атлетске стазе где се поклопила жеља грађана исказана 

у анкети и градског руководста да се са реконструкцијом започне у следећој години. Потом се 

осврнуо и на пројекте везане за културу, посебно истакавши завршетак изградње објекта 

Градске библиотеке и њено опремање и оснивање Градског позоришта чије ће седиште у 

почетку бити у згради Библиотеке и подсетио да је позориште већ имало представу изведену у 

просторијама КУД-а Желе и да су представу извели млади људи. У 2019. години планира се 

повећање нивоа средстава за цивилни сектор, а опредељују се средства и за рад Канцеларије за 

младе која се доказала веома сврсисходном и где се млади обучавају за писање пројеката а то је 

нешто што ће се у будућности сигурно показати као корисно за Град. Посебно је истакао 

повећање стипендија ученицима и студентима и поновно опредељивање средства за наградну 

екскурзију за средњошколце носиоце „Вукове дипломе“, потом завршетак пројекта Парк 

младости, фискултурних сала и свега другог везаног за спорт попут нове куглане и стрељане, 

затим улагањем у Установе културе где се кренуло и са санацијом фасада. На крају је истакао 

повећање средстава за медије за праћење активизма младих што треба да допринесе 

информисаности младих а што је проблем који није везан само за наш већ и за друге градове, а 

већој информисаности такође ће допринети израда сајта Канцеларије за младе која је у току што 

је део пројекта кроз који ће се набавити и поставити 9 смарт телевизорa који ће се поставити у 

неколико школа и факултета. 

 Драгомир Шипетић истакао је да је ова година трећа година у којој се као члан 

Градског већа бави облашћу социјалне заштите и да из године у годину град Чачак значајно 

побољшава услове за социјалну заштиту издвајањем значајних средстава којима финансира 

установе и делатности које припадају социјалној заштити. Грађани имају увид у оно што град 

Чачак чини у овој области, а Чачак је један од ретких градова који пружа одређене услуге на 

тако добром нивоу обухватајући све заинтересоване категорије а услуге финансира средствима 

буџета Града. Навео је средства опредељена за Центар за социјални рад у износу од 100 

милиона динара, потом три услуге које се пружају без посредства Центра попут услуга Геронто 

домаћица,  Личних пратилаца и Персоналних асистената, потом средства опредељена Установи 

„Зрачак“ и Црвеном крсту за рад Народне кухиње и добровољно давалаштво крви. Истакао је и 

бесплатан превоз лица старијих од 65 година, као и средства опредељена школи „1. Новембар“. 
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Изменом Закона о социјалној заштити предвиђено је да одређене услуге обављају искључиво 

лиценцирана лица и град Чачак је то и урадио, пре свега давање услуге Личног пратиоца деце 

ометене у развоју која су школском програму „инклузије“, којом услугом је обухваћен одређено 

45-торо деце, док се за следећу годину опредељују средства за 55-торо деце. Потом је истакао 

услугу Персонална асистенција пунолетних инвалидних лица којом је обухвваћено око 20 

корисника. Такође, услугу Помоћ у кући користи преко 90 породица. Напомиње, поред 

бенефита за кориснике свих ових услуга, да лица која обављају услуге а има их преко 90 су у 

сталном радном односу што значи да редовно примају зараде са плаћеним порезима и 

доприносима. Обзиром да ће се о овој теми говорити опширније на седници Скупштине када се 

буде усвајао буџет за наредну годину, сматра да је за сада  довољно оволико колико је укратко 

изнео. На крају је поново истакао да је град Чачак један од ретких градова који је у овој области 

достигао овакав ниво. Истиче да  је уводничар поменуо да треба унети једну исправку у 

предлогу буџету, а то је да треба променити назив једне од услуга, у складу са Законом о 

социјалној заштити, на позицији социјалне и дечије заштите треба уместо назива „Лични 

пратиоци лица са посебним потребама и лица која нису у систему образовања“ треба да стоји 

„Персонална асистенција за пунолетна инвалидна лица“. Овај предлог Градско веће је 

једногласно прихватило. 

 Прим. др Славица Драгутиновић је, са аспекта свог ресорног задужења, буџет за 2019. 

годину оценила као друштвено одговоран. Што се тиче здравствене заштите у буџету за 2019. 

годину извојено је значајно више средстава него у овој години како за примарну здравствену 

заштиту тако и за друга давања везана за здравствену заштиту. У буџету су одвојена средства за 

пројекат Дома здравља у Љубићу као и инфраструктурну реконструкцију Опште болнице. 

Напоменула је и средства која опредељује Републике, уз средства из буџета града. Даље је 

навела средства која су опредељена за набавку санитетских возила као и за реконструкцију и 

набавку опреме за што боље функционисање неколико амбуланти. Осврнула се и на 

финансирање мера за подстицање рађања које се стално проширују попут повећаног нивоа 

средстава за вантелесну оплодњу, средства за новорођенчад, за незапослене породиље као и 

друге мере које су потребне. Такође, ту је суфинансирање две предшколске установе чији 

оснивач није Град, потом средства за летовање школске и предшколске деце у летовалишту у 

Улцињу, потом средства опредељена Установи „Зрачак“ Чачак итд. Исто тако, одржавање 

јавних зелених површина је јако битна ставка која се тиче јавног здравља као и друге комуналне 

услуге. 

 Милан Лукић истакао је да предлог буџета представља одраз једне политике према 

развоју града, унапређењу живота наших суграђана и сви они који су учествовали у раду на 

предлогу буџета треба да буду поносни на овакву пројекцију буџета јер је буџет пре свега 

инвестициони, друштвено одговоран што су претходници и истакли, затим изузетно 

избалансиран и изражава јасан став локалне власти да се током наредне године настави са 

реализацијом свих започетих пројеката али и започети многе врло важне пројекте пре свега 

инвестиционе а што је у претходном периоду изостајало. Пројектним буџетом планирана су 

финансијска средства за социјалну заштиту, за младе суграђане, културне установе и уопште 

целокупан развој свих структура. Када је у питању пољопривредна производња овим буџетом 

предвиђено је нешто више средстава за пољопривредну производњу, па тако за субвенције за 

пољопривреду опредељено је милион динара више за бесповратна подстицајна средства 

регистрованим пољопривредним газдинствима у складу са одговарајућим мерама на које ће 

сагласност дати Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. До сада се то 

показало веома успешно и са тиме ће се наставити. Истакао је да је 1, 5 милион динара 

средстава више издвојено за противградну заштиту  кроз директна давања противградним 

стрелцима и кроз опрему за њихов рад, за гориво за одлазак до противградних станица, ракете 

за противградне стрелце итд, а што је у предходном периоду препознато као проблем. Такође су 

планирана средства за посету наших пољопривредних произвођача другим земљама чиме ће од 

других пољопривредника стећи искуства о начину њиховог града. Резултат тога тиче се и 

воћарске производње која је доживела невероватан процват последњих неколико година и 

сматра да са едукативним посетама треба наставити јер се тако стиче шанса да 
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пољопривредници виде нешто што је пример добре праксе и да то примене у својим 

газдинствима. Осврнуо се и на средства Републике и истакао да је током ове године за Чачак 

било опредељено 15 милиона динара за удружења односно две задруге на подручју града Чачка 

а та средства се предвиђају и наредне године у истом  износу и то сматра веома значајним када 

је у питању удруживање и формирање задруга и истакао пример једне од првих задруга на 

подручју Чачка „Чачанска јабука“ која је пример за све остале задруге . У домену науке, оно 

што је веома важно и значајно су средства за факултете и Институт за воћарство кроз 

одржавање научно-стручних скупова или набавку одређене опреме која је у функцији наших 

суграђана првенствено пољопривредних произвођача. Свеукупно су то значајна средства која су 

намењена усавршавању пољопривредних произвођача. 

 Михаило Јовић осврнуо се на област привреде и изградњу индустријских зона, као и 

озбиљнији рад Научно технолошког парка Чачак. Истакао је да је овај буџет „скраћени списак 

жеља“ а у случају да се укаже прилика буџет ће се мењати и прилагођавати новонасталој 

ситуацији и као пример оснивања Старт ап центра у 2018. години што је урађено током године 

опредељивањем средстава Владе Републике Србије по конкурсу, што се почетком године није 

могло бити са сигурношћу знати.  

 Велимир Дробњак сагласио је са претходницима да је буџет амбициозан. Истакао је да 

приметно, из године у годину, град изгледа све боље што одражава добар рад комуналних 

предузећа и амбицију извршне власти и подсетио је шта је све урађено током мандата ове 

власти. Предлог буџета покрива све сегменте живота а искуство из ове године кориговано је 

буџету за наредну годину, са посебним нагласком на инвестиционе радове у инфраструктури на 

градском и сеоском подручју. Добар рад комуналних предузећа је нешто што је најпре  видљиво 

грађанима и таква средства планирана у буџету су јако корисна. У инвестицијама комуналних 

предузећа учињен је велики напредак и истакао само пример постављања подземних контејнера 

и одвожење отпадних материјала са сеоског подручја превасходно у рециклажна острва. Потом 

је истакао да је цела грејна сезона без иједног проблема, потом вода је уредно испоручивана а 

Град је видљиво чистији и зелениији тако да сваки динар уложен у комунална предузећа 

оправдава њихово псотојање. Све у свему, буџет је амбиоциозно планиран и уколико његово 

остварење буде 90% сматраће тај резултат изванредним.  

  Милан Бојовић истакао је систематичност израде Нацрта о буџету где је по први пут 

приказана структурна подела средства по месним заједницама са јасно опредељеним 

средствима по свакој месној заједници чиме је утрошак средства транспарентат и види се да 

ниједна МЗ није запостављена. Углавном се ради о активностима које су започете током ове 

године и наставиће се још већим интензитетом. Ради се о 72 милиона директних директних 

усмерених у 69 месних заједница што су просеку чини око милион динара по свакој месној 

заједници. Такође, 100 милиона динара обезбедиће грађани кроз учешће и самодопринос. Током 

ове године велики број објеката неопходних за функционисање Месних заједница је 

реконструисан и стављен у функцију и поменуо само радове на објектина месних заједница у 

Мрчајевцима и Трбушанима. Са оваквим радовима наставити ће се и у наредној години. Када је 

у питању систем водоснабдевања опредељена су значајна финансијска средства и у наредној 

години поготово за велике системе, а ако буде потребно Град ће се и кредитно задужити. 

Потом, ту су средства опредељена средства учешћа града Чачка у изградњи бране „Сврачково“ 

у сарадњи са срествима Републичке дирекције за воду и на томе се последње 3 године ради 

пуним капацитетом са планом да до 2023. године буде изграђена брана.  

  Милица Дачић сматра да је предлог Одлуке о буџету за 2019. годину избалансиран у 

највећој могућој мери, обзиром да су у току велике и крупне инвестиције у граду и састоји се од 

инивестицоне и социјалне компонете. Што се тиче социјалне компоненте издвојила је повећање 

средстава за вантелесну оплодњу за два милиона динара у односу на ову годину, па су тако 

укупна средства за ову намену сада у висини од 8 милиона динара. Потом, ту су студентске и 

ученичке стипендије и награде у нивоу од 19 милиона динара и истакла да је у скупштинској 

процедури доношење Закона о студентском и ученичком стандарду. Потом, ту је улагање у 

основно образовање на нивоу од 283 милиона динара а за редње образовање 80 милиона динара 

са посебним оосвртом на израдњу две фискултурне сале и израду пројектра за трећу 
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фискултурну салу. Такође, ту су средтва у износу од 5 милиона динара за пројектовање, 

реконкструкције и адаптације основних и средњих школа где ће се финансирати само пројекти 

тамо где су решени имовинско правни односи, па је на директорима школа је да се потруде да 

то буде завршено. Што се тиче области културе и информисање, у односу на ову годину буџет 

за наредну је већи за 13 милиона динара, па тако само за јавно информисање обезбеђено је 

укупно 20 милиона динара. Такође, истакла је оснивање нове установе у граду „Градско 

позориште Чачак“ за чији почетак рада су опредељена средства у износу од 3 милиона динара. 

Како налажу тендеције код нас али и у свету, установе овог типа усмеравају се на пројектно 

финансирање из буџета. Подсетила је да је позориште које је у оснивању већ имало прву 

представу коју су извели млади глумци из нашег града што је и показало и потребу за 

оснивањем Установе. Такође, повећана су средства за пројектовање споменика кнезу 

Страцимиру и сматра да ће следеће године на Градском тргу бити постављен велелетни 

споменик чиме ће се Чачак везати за ову историјску личност. Даље је истакла почетак рада 

јединственог места за наплату комуналних услуга преко ЈКП „Чачак“ Чачак где ће грађани 

имати прилику да комуналне услуге плаћају на једном месту за почетак то су услуге грејања, 

воде, услуга које пружа Градско зеленило. Веома значајна је изградња Улице број „10“, потом 

ту је манифестација „Дани Патријарха Павла“ и све остале манифестације, потом завршетак 

радова на Градској библиотеци, али и све друге ставке које су поменули претходници у својим 

дискусијама.  

  Милун Тодоровић, на крају дискусије по овој тачки дневног реда, истакао је кратко да 

је предлог буџета за наредну годину темељно рађен пуна два месеца, да је у томе било много 

учесника, да је буџет добар, развојни-инвестициони, али и социјално одговоран, а кроз анкету 

која је спроведена на сајту града Чачка предлог буџета су делимично конципирали и грађани 

који су учествовали у анкети. Предлози грађана су прихваћени, почев од атлетске стазе преко 

предшколских установа, водоводне мреже, инфрастуктуре итд, осим затвореног базена који је 

био при врху анкете али који ће се градити у неком наредном периоду када се усвоји план 

„Центар“ где ће се створити правна могућност за то.  

 

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

Предлог одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ     

УПРАВА ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ 

ГРАДА ЧАЧКА, СЛУЖБЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА 

ЧАЧКА И ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 

2019. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Законом 

о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе који је у пуној 

примени од 1. децембра 2016. године, прописано је да се њиме уређују права и дужности из 

радног односа запослених у јединицама локалне самоуправе. Одредбама чланова 76. - 78. 

Закона прописано је да се Кадровски план састоји од приказа броја запослених према радним 

местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни 

у години за коју се доноси кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број 

запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету градоначелника 

или због повећаног обима посла. Нацрт Кадровског плана припрема се у складу са буџетским 

календаром, истовремено са нацртом буџета јединице локалне самоуправе, тако да буде 

усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне самоуправе 

усваја Скупштина града, истовремено са одлуком о буџету јединице локалне самоуправе. Циљ 

доношења кадровског плана је да се сагледају потребе градских управа, служби и Градског 

правобранилаштва када су у питању кадрови за наредну годину и да се у складу са тим 

потребама планирају расходи за запослене. Значај кадровског плана огледа се у томе што се 
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Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места доноси на основу усвојеног 

кадровског плана и што радно место не може да се попуни ако његово попуњавање није 

предвиђено кадровским планом. Постојећи број запослених у градским управама и службама је 

217, односно 209 запослено је на неодређено време и има 8 постављених лица. Кадровским 

планом за 2019. годину предвиђено је повећање броја запослених за 31, од чега 28 на основу 

сагласности које ће бити затражене током 2019. године, док за једног извршиоца постоји 

сагласност која ће бити реализована у 2019. години, а за једног извршиоцу у току је пријем 

путем интерног конкурса. 

    

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно утврдило Предлог кадровског 

плана градских управа града Чачка, Службе за буџетску инспекцију, Службе за интерну 

ревизију и Градског правобранилаштва града Чачка за 2019. годину и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

*** 

 Даљем току седнице не присуствује Драгомир Шипетић. 

 

 

ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА 

ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР“ У ЧАЧКУ 

 

 

 Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић, а седницом председава Милица 

Дачић. 

*** 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Зорица Ничић упознала је чланове 

Градског већа са предлогом измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку. 

Правни основ за доношење измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку 

садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси 

скупштина јединице локалне самоуправе. Плански основ за израду измена и допуна Плана 

генералне регулације „Центар“ у Чачку је Генерални урбанистички план града Чачка. На 

седници Скупштине града Чачка одржаној 29. фебруара, 2. и 3. марта 2016. године донета је 

Одлука о изради Измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку.  Градска 

управа за урбанизам донела је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну 

средину Измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку у јануару 2016. године, 

на основу које је обрађивач плана ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац” из Чачка припремио материјал за рани јавни увид. Након раног 

јавног увида обрађивач плана ЈП за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско 

земљиште и путеве „Градац” из Чачка, је припремио Нацрт плана.Након стручне контроле 

нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку обављен је јавни увид у 

трајању од 30 дана и поновни јавни увид у трајању од 15 дана, уз присуство представника 

стручне службе, у централном холу зграде Града и на сајту града Чачка, где су били изложени и 

текст и графички прилози. Након обављеног поновног јавног увида и одржане јавне седнице, 3. 

децембра 2018. године, на затвореној седници Комисије за планове констатовано је да се нацрт 

измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку може упутити у даљу процедуру 

доношења, односно доставити Градском већу и Скупштини града Чачка на усвајање. 

Татјана Симоновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача ЈП „Градац“ Чачак, 

путем  видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским документом, 

детаљно образлажући садржај истог. 
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По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели: 

Вељко Неговановић истакао је важност  израде урбанистичких планова, поготово када 

је у питању центар града, а данашња тачка дневног реда је прва измена овог Плана. Подсетио је 

да је у планом за центар предвиђено спајање улице Светог Саве обзиром да се састоји из више 

делова а што би подразумевало пролазак кроз парк и Институт,  па пита да ли је то измењено и   

у вези са тим занима га локација затвореног базена, сматрајући да постоје боља решења за 

локацију базена ван самог центра града. Указује на део ове улице поред Студентског центра где 

је тренутно превелика фрекфенција саобраћаја обзиром да је тај део постао део за паркирање 

суграђана. Такође га је занимала траса Улице 10. Истакао је активно учешће грађана у јавном 

увиду плана. 

Душан Радојевић питао је за планове за улицу Милоша Ћосића, односно да ли је 

предвиђено проширење те улице.  

Татјана Симоновић истакла је да је траса улице Светог Саве, која је улица од 

стратешког значаја,  дефинисана Генералним урбанистичким планом града Чачка тако да је 

њена траса у овај План буквално пренета из ПГР-а Чачак. До сада то није спроведено у 

континуитету и улица не пролази кроз Градски парк и Институт већ је ту прекид па се улица као 

слепа завршава код улице Веселина Миликића и куће која излази на улицу Војводе Степе. 

Иначе, предвиђено је да улица са по две траке за сваки смер пролази поред факултета  и није 

предвиђена за паркирање што је тренутни случај јер ће у каснијој фази када улица буде 

реконструисана паркирање бити измештено уз улицу Цара Душана а један део паркинг 

простора код ресторана Ловац ће се уредити као модеран паркинг простор. Што се тиче 

комплекса затвореног базена, то је планирано је на углу улица Цара Душана и продужетка 

улице Светог Саве где би се направио саобраћајни прстен око затвореног базена а комплекс би 

захватио део комплекса Института за воћарство. Напоменула је да објекти који тренутно 

постоје на овој траси немају обезбеђен простор па би се изградњом саобраћајног прстена око 

будућег затвореног базена решио и проблем паркивања. Део површине за изградњу базена и 

саобраћајног прстена обезбедиће експопријацијом земљишта јер спортски садржај подлеже 

одредбама Закона о експропријацији а све се решава на републичком нивоу преко Дирекције за 

имовину. Иначе, већи део комплекса затвореног базена предвиђен је на градском земљишту, 

истакави да је ОШ „Ву Караџић“ своју ограду поставио на градском земљишту док је њихово 

двориште заправо далеко мање. По усвајању Плана формираће се комисије које доносе 

програмске задатке тако да се тачно дефинишу капацитети, величина и садржаји који могу да се 

нађу у појединим комплексима. За сада је најбитније да се створи плански основ за такву 

реализацију. Што се тиче Улице број 10, она пролази поред кружног тока у Љубићу где је и 

планирана реконструкција кружног тока  и његово проширење, потом поред железничке пруге, 

део улице већ је изведен преко Плавог моста, потом иде до Медицине рада и даље кроз део 

откупљеног земљишта предузећа Етноарт, па поред Аутобуске станице где се приводи 

решавање имовинско-правних односа потом поред парка потом између солитера и Млекаре па 

паралелно са железничком пругом где је већином градско земљиште, прелази Лозничку реку, 

потом траса савија и улази на раскрсницу Пролетер где се предвиђа рушење неколико објеката. 

Иначе, улица је планирана са  по две коловозне траке за сваки смер, са тротоарима, и улива се у 

Булевар Ослобођења чиме се саобраћај изводи на државни пут. За улицу Милоша Ћосића је 

планирана реконструкција и проширење њеног профила.  

Милица Дачић је истакла да се ради о измени Плана генералне регулације, а на који 

начин ће се обезбедити земљиште за изградњу затвореног базена, односно да ли ће то бити 

путем експоропријације или на неки други начин тек ће бити одређено. 

  

*** 

 Даљем току седнице присуствује Милун Тодоровић. 

 

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

Предлог измена и допуна Плана генералне регулације „Центар“ у Чачку, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И 

ДОПУНА ДЕЛА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „АТЕНИЦА-

КУЛИНОВЦИ“ У ЧАЧКУ ЗА УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ 5.2 

(СТАНОВАЊЕ СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ НАСЕЉЕНОСТИ 50-150 ст/ha), 

5.3 ( КОМУНАЛНА ПРИВРЕДА) И 5.4 ( РЕКА ЗАПАДНА МОРАВА) 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Зорица Ничић. Правни 

основ за доношење Одлуке о изради измена и допуна дела Плана генералне регулације 

„Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине 

насељености 50-150ст/hа), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава) садржан је у 

Закону о планирању и изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина 

јединице локалне самоуправе и да одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан 

за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну 

контролу, односно Комисије за планове. Изменама и допунама дела Плана генералне регулације 

се приступа по иницијативи Града Чачка, ради целисходнијег привођења намени предметног 

простора, односно ради обезбеђивања нове приступне саобраћајнице за постројење за 

пречишћавање отпадних вода како се та врста саобраћаја не би одвијала кроз насеље, 

преиспитивања могућности за обезбеђење локације за одлагање муља (компостирање, 

анаеробна дигестија и сл.) и ради усклађивања уочених одступања катастарских подлога плана 

у односу на фактичко стање и дигиталне катастарске подлоге. Плански основ за израду измена и 

допуна дела Плана генералне регулације представља Генерални урбанистички план града Чачка 

2015. У поступку по иницијативи за доношење Измена и допуна дела Плана генералне 

регулације прибављено је позитивно мишљење. Одлуком је прописана обавезна садржина 

Плана генералне регулације и то: граница плана и обухват грађевинског подручја, поделу 

простора на посебне целине и зоне, претежну намену земљишта по зонама и целинама, 

регулационе и грађевинске линије, потребне нивелационе коте раскрсница улица и површина 

јавне намене, попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и 

капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите 

културно-историјских споменика и заштићених природних целина, зоне за које се доноси план 

детаљне регулације са прописаном забраном изградње до његовог доношења, локације за које се 

обавезно израђује урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и 

правила грађења за целокупни обухват планског документа и друге елементе значајне за 

спровођење плана.Уз нацрт Одлуке прилаже се мишљење Комисије за планове града Чачка од 

3. децембра 2018. године, као и решење Градске управе за урбанизам града Чачка о приступању 

стратешкој процени утицаја на животну средину Измена допуна дела Плана генералне 

регулације „Атеница - Кулиновци“ у Чачку за урбанистичке целине 5.2 (становање средње 

густине насељености 50-150ст/hа), 5.3 (комунална привреда) и 5.4 (река Западна Морава), број 

350-25/2018-IV-2-01 од 27. новембра 2018. године.     

 

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

изради измена и допуна дела Плана генералне регулације „Атеница-Кулиновци“ у Чачку за 

урбанистичке целине 5.2 (становање средње густине насељености 50-150 ст/ha), 5.3 ( комунална 

привреда) и 5.4 ( река Западна Морава) и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

 

 



  15 

ПЕТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Зоран Бараћ поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, упознавши 

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину, детаљно 

образлажући све елементе програма и истакао да план прихода по основу обављања основне 

делатноси и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 

2019. годину планиран у износу од  267.760.000,00  динара. Расходи за 2019. годину планирани 

су у износу од  260.057.000,00 динара, из чега произилази да је планирана добит у висини од 

1.753.000,00 динара. Програм  коришћења буџетске помоћи односи се на изградњу бране и 

акумулације „Ариље-профил Сврачково“у 2019. години.  

  Градска управа за локални економски развој доставила је следећа мишљења са 

закључком: 

 - да је Програм пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину урађен  у складу са 

одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 

Закона о раду, Закона о буџетском систему, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за 

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу са 

предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. 

- да је Програм коришћења буџетске помоћи ЈП ''Рзав'' Ариље за 2019. годину урађен je 

у складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. 

годину.                                                          

 

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

давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље 

за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Рзав“ Ариље за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА:   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. 

ГОДИНУ  

 

Недељко Милосављевић поднео је обједињено уводно излагање у оквиру ове тачке 

дневног реда  и упознао чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Дубоко“ Ужице за 

2019. годину,  детаљно образлажући све елементе програма и истакао да су укупни приходи за 

2019. годину планирани у износу од 366.549.615,00 динара, а укупни расходи у висини од 

367.861.094,00 динара. Губитак из редовног пословања у висини од 1.311.479,00 динара ће бити 

покривен из нераспоређене добити из 2016. године. План прихода  предложен је на основу 

података о оствареним приходима у календарској 2018. години, процене остварења прихода до 

краја 2018. године и планираног физичког обима рада у 2019. години. Структуру пословних 

прихода чине: приходи од депоновања, приходи од продаје селектованог отпада, приходи од 

накнаде за управљање амбалажним отпадом, приходи од оснивача, приходи од рефундираних 

трошкова, остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и финансијски и 

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

је Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину урађен у складу са одредбама 

Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закона о 

раду, Закона о буџетском систему и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. 

 

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

давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

СЕДМА ТАЧКА:  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Данко Ћаловић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину, детаљно 

образлажући све елементе програма. Истакао је да су приходи за 2019. годину планирани у 

износу 598.250.000,00 од динара а расходи у износу од  592.750.000,00  динара из чега 

произилази нето добит од 8.200.404,00 динара . Пословни приходи који се односе на приходе од 

грејања и остале пословне приходе  планирани су за 2019. годину у износу од 4.675.000.000,00 

динара. Приход од услуга грејања планиран је у износу од 504.000.000,00 динара. Програм 

коришћења буџетске користи за 2019. годину односи се на набавку предизолованог материјала 

за реконструкцију и замену вреловода Градска управа - зграда суда и на набавку опреме  за 

опремање јединственог наплатног  места за комуналне услуге.Што се тиче Одлуке о цени за 

испоручену топлотну енергију крајњим купцима, истакао је да је сходно Закону о енергетици 

енергетски субјекат који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује цена 

снабдевања крајњег купца купца топлотном енергијом на основу Методологије за одређивање 

цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијомНаглашава да се мења само варијабилни 

део цене топлотне енергије за крајњег купца. 

Градска управа за локални економски развој доставила је следећа мишљења са 

закључком: 

- да је Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину урађен у складу са 

наведеним одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица 

за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору, Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне 

покрајине Војводине и систему локалне самоуправе, Одлуке о максималном броју запослених 

на неодређено време у систему локалне самоуправе града Чачка, Уредбе о поступку за 

прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 

јавних средстава, Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за 

рад у надзорним одборима јавних предузећа и  у складу са предлогом Одлуке о буџету града 

Чачка за 2019. годину. 

- да је Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП ''Чачак'' Чачак за 2019. годину урађен 

je у складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. 

годину.                                                          

 

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

Вељко Неговановић иистако је да обрачун нове цене грејања креће од 1. јануара 2019. 

године, да је свако повећање цене нешто што изазива незадовољство али да је сада реално да до 

тога мора доћи и подетио да дуги низ година Чачак није повећавао ову цену већ је и смањивао. 

Такође га је занимала реконструкција топловода кроз градско језгро почев од зграде Суда. 
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Данко Ћаловић појаснио је радове на топловоду који су у току, почев од зграде Суда, и 

изразио жаљење што то није урађено на време већ у моменту када је постројење Суда стало са 

радом. 

Милун Тодоровић истакао је да је повећање енергената у висини од 24% много веће 

него што је повећање цене услуге грејања у Чачку од 5,8%, а за оне који редовно плаћају рачуне 

и који су за то стимулисани је и мање. 

 

По упознавању са  предлогом  и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о  давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 

2019. годину  и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК  ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

 В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНИ ЗА ИСПОРУЧЕНУ ТОПЛОТНУ ЕНЕРГИЈУ КРАЈЊИМ 

КУПЦИМА 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о цени за испоручену 

топлотну енергију крајњим купцима, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ВРЕДНОСТИ 

КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ТАРИФНУ ГРУПУ „ПОСЛОВНИ ПРОСТОР“ 

 

 Данко Ћаловић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда и истакао 

да Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном 

енергијом прописује да се купац према намени коришћења објекта сврстава у следеће тарифне 

групе: Стамбени простори и Пословни простор. Овом одлуком оснивач утврђује вредност 

коефицијента за Пословни простор. 

 

 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно дало следеће: 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Да Скупштина града Чачка донесе Одлуку о вредности коефицијента за тарифну групу 

„Пословни простор“, у тексту који је за Скупштину предложио Надзорни одбор ЈКП “Чачак“ 

Чачак. 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА:  А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Зоран Пантовић поднео је уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда, 

детаљно упознавши чланове Градског већа са свим елементима Програма пословања предузећа 

у 2019. години, и истакао да су пројектовани укупни приходи у износу од 512.940.723,00 

динара, а расходи у износу од 500,204,591,00 динара из чега произилази позитиван финансијски 
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резултат односно добит у висини од 12.726.132,00 динара. План прихода по врстама састоји се 

из плана прихода од воде, плана прихода од канализације, плана прихода од услуга изградње 

плана финансијских прихода, плана осталих прихода, плана прихода о издавања у закуп и плана 

прихода од субвенција. Финансијски план за 2019. годину садржи: изворе прихода по врстама и  

позиције расхода по наменама. Програм коришћења буџетске помоћи односи се на исплату 

накнаде  извршиоцима ангажованим по основу уговора о делу на брани „Парменац“...... 

 

Градска управа за локални економски развој доставила је следећа мишљења са 

закључком: 

- да је Програм пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за 2019. годину урађен у складу са 

наведеним одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица 

за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору, Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП  Војводине и 

систему локалне самоуправе, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе града Чачка, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за 

ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Одлуке Владе 

о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима 

јавних предузећа и  у складу са предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. 

- да је Програм буџетске помоћи ЈКП ''Водовод'' Чачак за 2019. годину урађен je у 

складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом  Одлуке о буџету града Чачка за 2019. 

годину.                                                          

 

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

давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм буџетске помоћи јавног 

предузећа за водоснабдевање „Водовод“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА 

2019. ГОДИНУ  

 

Драгица Вујанић поднела је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда 

упознавши чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. 

годину, детаљно образлажући све елементе програма. Истакла је да су приходи за 2019. годину 

планирани у износу 67.330.414,31 динара, а расходи у износу од 65.652.423,67  динара из чега 

произилази добит у висини од 1.677.990,64 динара. Физички обим производње - услуга садржи: 

производњу воде, чишћење снега, одржавање јавних површина, чишћење смећа, поправку 

водоводне мреже и прикључака, пијачарина, одржавање локалних путева, закупнине, услуге 

трећем лицу, одржавање гробља и јавни радови. 

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

је Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину урађен у складу са наведеним 

одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 

Закона о раду, Закона о буџетском систему, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за 
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ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу са 

предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. 

 

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

давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за 2019. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Драгица Вујанић и 

упознала  чланове Градског већа са Програмом  сакупљања комуналног отпада на територији 

несељеног места Мрчајевци, Програмом одржавања јавних зелених површина и Програмом 

чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју 

насељеног места Мрчајевци које је Надзорни одбор предузећа донео на седници одржаној 29. 

новембра 2019. године. 

 

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

давању сагласности на програм сакупљања комуналног отпада на територији насељеног места 

Мрчајевци за 2019. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм одржавања јавних 

зелених површина на територији насељеног места Мрчајевци за 2019. годину и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И 

ПОВРШИНА У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ НА ПОДРУЧЈУ НАСЕЉЕНОГ 

МЕСТА МРЧАЈЕВЦИ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу на подручју насељеног места 

Мрчајевци за 2019. годину и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

*** 

 Даљем току седнице не присуствује др Милан Лукић. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Петар Домановић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. 

годину, детаљно образлажући све елементе програма и истакао  да су приходи за 2019. годину 
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планирани у износу од 402.381.000, 00 динара а расходи у износу од  400.571.000,00 динара. 

План прихода за 2019. годину урађен је на основу процене остварења прихода за 2018. годину 

као и на основу планираних средстава буџета Града. Програм коришћења буџетске помоћи 

односи се на изградњу рециклажних острва у месним заједницама, набавку опреме за 

рециклажна острва, набавку и уградњу подземних контејнера у месним заједницама и отплату 

дуга ЈП „Дубоко“ Ужице. Даље је упознао чланове Градског већа са Одлуком Надзорног одбора 

предузећа о ценама услуга изношења и депоновања смећа за категорију домаћинство, за 

категорију корисника чија укупна површина пословног простора износи мање од 200 м² и оне 

чија површина износи преко 200 м2. Надзорни одбор предузећа такође је донео Одлуку о 

ценама услуга зоохигијене. 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљења са закључком: 

- да је  Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину урађен у складу са 

одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 

Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и систему локалне 

самоуправе, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне 

самоуправе града Чачка, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и 

додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу са предлогом Одлуке о 

буџету града Чачка за 2019. годину. 

- да је Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину 

урађен  у складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 

2019. годину.                                                          

 

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

давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Комуналац“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и 

доношење. 

 

В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА   

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга 

изношења и депоновања смећа, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Г) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНИ УСЛУГА ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга 

зоохигијене, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ САКУПЉАЊА 

КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Петар Домановић 

упознавши Чланове Градског већа са Програмом сакупљања комуналног отпада за 2019. 

годину, Програмом чишћења и прања површина јавне намене и површина у јавном коришћењу 

за 2019. годину и Програмом обављања делатности зоохигијене за 2019. годину које је 

Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“ Чачак донео на седници одржаној 30. новембра 2018. године.  

 

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

давању сагласности на Програм сакупљања комуналног отпада за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ЧИШЋЕЊА И ПРАЊА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ПОВРШИНА 

У ЈАВНОМ КОРИШЋЕЊУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм чишћења и прања 

површина јавне намене и површина у јавном коришћењу за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

В) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм обављања делатности 

зоохигијене за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

  

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Драган Николић упознао је чланове 

Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину, 

детаљно образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни приходи у 

износу од 147,590,908,00 као и укупни расходи у износу од 147,055,497,00 динара. Програм 

коришћења буџетске помоћи односи се на реализацију два пројекта и то „Успостављање 

катастра зелених површина града  Чачка- ГИС“ и „Наша шума-наша брига“. 

Градска управа за локални економски развој доставила је следећа мишљења са 

закључком: 

- да је Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину урађен  у 

складу са наведеним одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 

јавних средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закон о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбе о поступку за прибављање сагласности 

за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу 

са предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. 

- да је Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. 

годину урађен у складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града 

Чачка за 2019. годину.                                                          
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По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно 

утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Градско зеленило“ 

Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ 

ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање 

и доношење. 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

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

упознавши чланове Градског већа са Програмом одржавања јавних зелених површина у граду 

Чачку за 2019. годину коју је Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак донео на седници 

одржаној 10. децембра 2018. године.  

 

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

давању сагласности на Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. 

годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ  

 

Зоран Благојевић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда, 

упознавши  чланове Градског већа са Програмом пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 

2019. годину, детаљно образлажући све елементе Програма. Истакао је да су планирани укупни 

приходи у износу од 78.083.200,00 динара и укупни расходи у износу од 66.703.200,00 динара из 

којих параметара произилази укупна планирана добит од 11.380.000,00  динара. Пословни 

приходи ЈКП “Паркинг сервиса“ Чачак су остварују од наплате услуга предузећа: 

паркиралишта, претплатне карте, закуп, дневне карте, рент-а-бајк, паук, услуге другом правном 

лици и др. и приказани су табеларно. Упознао чланове Градског већа са Одлуком Надзорног 

одбора предузећа о ценама услуга ЈКП «Паркинг сервис» Чачак коју је донео Надзорни одбор 

предузећа на седници одржаној 30. новембра 2018. године 

Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење са закључком 

да је Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину урађен  у складу са 

одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица за обрачун 

и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 

Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закон о начину одређивања максималног броја 

запослених у јавном сектору, Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и у складу са 

предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. 

 

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

давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2019. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ОДЛУКУ О ЦЕНАМА УСЛУГА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку о ценама услуга ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: A) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП 

„ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 Драган Вукајловић, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда упознао је 

чланове Градског већа са Програмом пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину, детаљно 

образлажући све планиране активности овог предузећа у 2019. години. Укупно планирани 

приходи за 2019. годину износе 93.010.000,00, а расходи 92.905.000,00 динара. Програм 

коришћења буджетске помоћи односи се на реализацију  дуговања по основу реализације 

Програма зимског одржавања за сезону 2017/2018 и неплаћене рачуне за електричну енергију. 

Градска управа за локални економски развој доставила је следећа мишљења са 

закључком: 

- да је Програм пословања ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину урађен у складу са 

наведеним одредбама Закона о јавним предузећима, Закона о привременом уређивању основица 

за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 

средстава, Закона о раду, Закона о буџетском систему, Закона о начину одређивања 

максималног броја запослених у јавном сектору, Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему АП Војводине и 

систему локалне самоуправе, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у 

систему локалне самоуправе града Чачка, Одлуке Владе о критеријумима и мерилима за 

утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа  и у складу са 

предлогом Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину. 

- да је Програм коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. 

годину урађен у складу са Законом о јавним  предузећима и предлогом Одлуке о буџету града 

Чачка за 2019. годину.                                                          

 

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

давању сагласности на Програм пословања јавног предузећа за урбанистичко и просторно 

планирање, грађевинско земљиште путеве „Градац“ Чачак за 2019. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 

2019. ГОДИНУ  

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Програм коришћења буџетске 

помоћи ЈП „Градац“ Чачак за 2019. годину, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 
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ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: А) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ 

И РАЗВОЈА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА, УЛИЦА И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Драган 

Вукајловић и истакао  да ће се Програм одржавања, заштите и развоја општинских путева, 

улица и некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину  за активности које су у 

материјалу дате у табеларном приказу. Даље је образложио Програм уређивања грађевинског 

земљишта  за 2019. годину и активности које ће се а распоређивање ових средстава дато је у 

табеларном приказу са укупним износом за поједине активности и кварталном расподелом 

трошења укупног износа.  Ове програме Надзорни одбор предузећа донео је на седници 

одржаној 10. децембра 2018. године. 

 

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

давању сагласности на Програм одржавања, заштите и развоја општинским путева, улица и 

некатегорисаних путева на територији града за 2019. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

Б) УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ 

ЗЕМЉИШТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

По упознавању са  предлогом  образложеним у уводном излагању, Градско веће је 

једногласно утврдило Предлог Програма уређивања грађевинског земљишта за 2019. годину, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ 

САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА И 

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

У оквиру ове тачке дневног реда Милош Стеванић упознао је чланове Градског већа са 

Програмом рада и финансијским планом Установе за физичку културу СЦ „Младост“ Чачак за 

2019. годину, указујући на основне програмске активности ове Установе које су планиране у 

2019. години пре свега летње активности на базену, план активности у Спортској хали, 

Соколани,активности на базену и градској плажи, активности на отвореним теренима, градском 

стадиону,  активности на отвореном клизалишту, школски спорт, студентски спорт, радничке 

спортске игре, предшколске активности, масовне спортске манифестације, рекреација, план 

инвестиционог и текућег одржавања и др. У даљем излагању је истакао да укупно планирани 

приходи за 2019. годину износе 93.372.000,00  динара, од којих су приходи из буџета у износу 

од 69.887.000,00 динара док планирани расходи износе 93.372.000,00 динара.  Најавио је 

реконструкцију Атлетске стазе у наредној години. 

 

По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Вељко 

Неговановић истакавши да је тачнији назив за Атлетску стазу каква ће бити после 

реконструкције Атлетски стадион, а такав назив је  унет и у Програм рада. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на Програм рада и Финансијски план Установе за 
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физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2019. годину, и упутило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ 

УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „ГРАДСКО ПОЗОРИШТЕ ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. 

Правни основ за доношење ове одлуке  садржан је у Закону о јавним службама и.Закону о 

култури. Законом о јавним службама прописано је да се јавном службом у смислу овог закона 

сматрају установе, предузећа и други облици организовања утврђени законом, који обављају 

делатност односно послове којима се обезбеђује остваривање права грађана односно 

задовољавање потреба грађана и организација, као и остваривање другог законом утврђеног 

интереса у одређеним областима. Оснивач, сходно наведеном закону може бити Град. Законом 

о култури прописано је да установа културе, у смислу овог закона, јесте правно лице основано 

ради обављања културне делатности којом се обезбеђује остваривање права грађана, односно 

задовољавање потреба грађана као и остваривање другог законом утврђеног интерса у области 

културе. Установу може основати јединица локалне самоуправе под условима прописаним 

законом. Оснивач доноси акт о оснивању установе. Одлуком о оснивању установе културе 

„Градско позориште Чачак“ предлаже се оснивање нове установе културе која би обављала 

делатност у области културе од значаја за град Чачак и према којој би, у складу са законом, 

права оснивача вршио град Чачак.  Уписом у судски регистар почиње са радом установа 

културе „Градско позориште Чачак“ Чачак. За реализацију Одлуке о оснивању установе културе 

„Градско позориште Чачак“ Чачак обезбеђена су средства у буџету града Чачка. 

 

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

оснивању Установе културе „Градско позориште Чачак“ Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ 

СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ У ОКВИРУ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ 

ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2019. 

ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

Владимир Гојгић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда. На 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 који је 

трајао од 26. октобра до 16. новембра 2018. године укупно је стигло 9 пријава. На основу 

Одлуке о условима и начину реализације програма локалног економског развоја за 2018. годину 

након завршетка Јавног позива за доделу подстицајних средстава за 2018. годину у оквиру 

реализације програма локалног економског развоја за период 2017.-2019. година на територији 

града Чачка, Градска управа за локални економски развој отворила је свих девет приспелих 

пријава на Јавни позив, извршила проверу испуњености формалних услова и констатовала да је 

пријава једног подносиоца непотпунa јер не испуњава све формално-правне услове предвиђене 

објављеним Јавним позивом, тако да ниje ни моглa бити узетa у разматрање за доделу средстава 

и онa ће на основу Одлуке адекватним обавештењeм бити одбачена и враћена подносиоцу 

пријаве од стране Градске управе за локални економски развој.  Пријаве које испуњавају све 

формално-правне услове предвиђене Јавним позивом, Комисија за доделу средстава је узела у 

разматрање и након извршене детаљне анализе целокупне достављене документације ових 

подносилаца пријава, у складу са раположивим буџетским средствима, на седници одржаној 6. 

децембра 2018. године предложила доделу средстава сапрецизираним износима и наменама. 
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 По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 

 

О Д Л У К У 

о додели подстицајних средстава за 2018. годину у оквиру реализације  

Програма локалног економског развоја  за период 2017. – 2019. година 

на територији града Чачка 

 

1. ДОДЕЉУЈУ СЕ подстицајна средства за 2018. годину  у оквиру реализације Програма 

локалног економског развоја за период 2017. - 2019. година  на територији града Чачка, у 

висини од 39,28% од вредности инвестиције, подносиоцима пријавa   који су поднели пријаве 

за мере 3.1. и 3.3.  и подстицајна средства у висини од 1.580.000,00 динара за прихватљиве 

трошкове грађевинског материјала  подносиоцу пријаве за меру 3.4. и то: 

 

 

Редни 

број 
Подносилац 

Износ 

(у динарима) 

 

Мера  Намена 

1.  

DIGI-TEL DOO 

GORNJI MILANOVAC 

– OGRANAK DIGI-TEL 

ČAČAK 

1.949.559,45  

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа 

1. Специјализовани алати за 

израду бок кућишта и бок 

поклопца новог производа flip 

up-a 

2.  

SILVER doo Čačak 1.687.644,56 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа 

1. Полуаутоматска линија за 

пуњење и паковање 

иновативне кашике са медом 

3.  

TETRAGON DOO 

ČAČAK 
764.861,25 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа капацитета 

1. Уређај за мерење 

минималне температуре 

формирања растезљивости 

филма иновативног лепка 

4.  

DOO PRINCIPAL DUO 

ČAČAK 
2.797.676,26 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа капацитета 

1. Иновативна „Multivac” 

машина за паковање која 

омогућава дуже очување 

свежине производа и смањење 

могућности девакумирања 

5.  
Društvo za trgovinu, 

ugostiteljstvo i turizam 

Mona doo Čačak 

502.836,37 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.1. 

Производна иновација 

која има могућност 

1. Maшина за штепање и 

пуњење јастука којом се 

уводи нова унапређена 

технологија израде готових 
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директне примене и 

дефинисане користи у 

ланцу вредности 

производа капацитета 

текстилних производа 

6.  

INTERFOOD 60 DOO 

ČAČAK 
262.155,31 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Сертификација производа у 

органској производњи –SRPS 

EN ISO/IEC 17065/2016 и 

систем менаџмента са 

безбедношћу хране SRPS EN 

ISO 22000:2007 

7.  

N.J.S. GROUP DOO 

KUKIĆI 
333.274,80 

3.Подстицање 

конкурентности; 3.3. 

Добијање међународног 

сертификата са циљем 

омогућавања изласка 

домаћих компанија на 

инострана тржишта 

1. Добијање сертификата IFS 

6.1. (припрема за 

сертификацију и 

сертификација) 

8.  

Sirela&Co doo Preljina - 

Čačak 
1.580.000,00 

3. Подстицање 

конкурентности; 3.4. 

Обезбеђивање 

средстава за 

проширење или 

изградњу нових 

производних 

капацитета 

1. Проширење (изградња) 

нових производних 

капацитета 

 

 

2. Са корисницима средстава из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор којим ће се 

уредити међусобна права и обавезе. 

 

3. О реализацији Одлуке задужују се  се Градска управа за локални економски 

развој  и Градска управа за финансије. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ 

ЗА ЗАКУПЦЕ СТАНОВА ИЗ ОКВИРА ПРОГРАМА ЗА 

ИЗГРАДЊУ СТАНОВА ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ 

(ОБРЕЖ) 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Бранкица Јелић. Правни 

основ за доношење ове Oдлуке налази се у одредбама Уредбе о стандардима и нормативима за 

планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално 

становање којом је предвиђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе може својом 

одлуком одредити и ниже стопе појединих елемената закупнине. Висина закупнине за 

кориснике станова из оквира Програма за изградњу станова за социјално становање (Обреж) у 

оквиру првобитног уговорног односа износила је 11,22 динара / м2 стамбене површине, односно 

8.341,50 динара за сваку од стамбених јединица из оквира овог  Програма (75 м2 по свакој 

стамбеној јединици). Примењујући тржишну вредност станова дату у Допуни записника о 

процени тржишне вредности непокретности  од стране Пореске управе, Филијала Чачак 

(бр.431-852/2018-I, од 13.11.2018. године)  добија се износ закупнине за наредни обрачунски 

период: 11.671,91 динар, односно за 3.330,41 динара већи износ од раније утврђеног. Имајући у 
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виду евидентно погоршање материјално-финансијског положаја корисника услуга „Градске 

стамбене агенције“ Чачак, Управни одбор је на својој седници, одржаној дана 30. новембра 

2018. године, донео одлуку да се Градском већу Града Чачка, у својству представника оснивача, 

предложи умањење висине закупнине за становање из оквира  Програма за изградњу станова за 

социјално становање (Обреж), као и утврђивање 5% попуста за редовно измирење фактура 

(рачуна) до 10-ог у месецу за претходни месец.  

 

 По упознавањуса предлогом Градско веће је једногласно донело следећу: 

 

ОДЛУКУ 

 

1.УТВРЂУЈЕ СЕ закупнина за закупце станова из оквира програма за изградњу станова 

за социјално становање (Обреж), тако да стопе елемената трошковне непрофитне закупнине 

износе: 

 

1. трошкови одржавања      0,80% 

2. трошкови осигурања       0,05% 

3. трошкови управљања      0,25% 

4. амортизација                    0,00% 

5. трошкови финансирања 1,00% 

 

Збир стопа елемената закупнине изражене као проценат од вредности стана на 

годишњем нивоу представља трошковну непрофитну закупнину. 

 

2. Утврђује се 5% попуста за редовно измирење фактура (рачуна) до 10. у месецу за 

претходни месец за закупце станова из оквира Програма за изградњу станова за социјално 

становање (Обреж). 

 

ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ 

БРОЈА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Душана Пјевца Градско 

веће је једногласно донело следеће:  

Р Е Ш Е Њ Е 

             УТВРЂУЈЕ СЕ да је 800 такси возила дозвољени број такси возила на територији града 

Чачка.  

Решење објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

  Скупштина града Чачка донела је Програм организовања такси превоза на територији 

града Чачка за период 2018. - 2023.г. („Службени лист града Чачка“ број   24/18) којим је 

одређено да је 800 такси возила оптималан број такси возила на територији града Чачка. Тачком 

IV наведеног Програма одређено је да ће Градско веће града Чачка донети акт којим утврђује 

дозвољени број возила за обављање такси превоза на територији града Чачка на основу 

Програма организовања такси превоза на територији града Чачка за период 2018. - 2023.г. 

            Чланом 94. став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају прописано је да 

јединица локалне самоуправе доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање 

такси превоза, на основу Програма организовања такси превоза на територији града Чачка.  
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             На основу наведене законске одредбе и Програма организовања такси превоза на 

територији града Чачка, Градско веће града Чачка утврдило је дозвољени број такси возила на 

територији града Чачка. 

 

 

ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ 

НАЧЕЛНИКА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА 

ЧАЧКА: 

 

 А) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ  

 Б) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ  

 В) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР   

 Г) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

           Д) ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ СКУПШТИНЕ,    

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Милун Тодоровић. 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у члану 

49. став 2. утврђено је да градско, односно општинско веће поставља и разрешава начелника 

управе и заменика начелника управе. Статутом града Чачка 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. Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. 

став 3. истог закона утврђено је да је у јединици  локалне самоуправе положај, у смислу 

одредаба овог закона, радно место начелника градске управе. Градско веће града Чачка, 

Решењем број 06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године, поставило је начелнике Градских 

управа града Чачка, на период од 5 година. Како је 12. децембра 2018. године протекло време на 

које су начелници Градских управа града Чачка  постављени, односно  истекао је период од 5 

година, то је Градско веће града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за начелнике пет 

Градских управеа  поново поставе исти начелници, а који  испуњавају услове за постављење на 

положај начелника. Напомиње да су начелници остале три Градске управе постављени раније. 

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећа решења: 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника   

Градске управе за финансије града Чачка 

  

Зоран Тодосијевић, дипломирани економиста из Чачка, поново се поставља за 

начелника Градске управе за финансије  града Чачка, на период од 5 година. 

 

Начелник Градске управе за финансије 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.  
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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. 

Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. 

став 3. истог закона утврђено је да је у јединици  локалне самоуправе положај, у смислу 

одредаба овог закона, радно место начелника градске управе. 

 

Градско веће града Чачка, Решењем број 06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године, 

поставило је Зорана Тодосијевића, за начелника Градске управе за финансије града Чачка, на 

период од 5 година. 

Како је протекло време на које је начелник Градске управе за финансије града Чачка  

постављен, односно 12. децембра 2018. године је истекао период од 5 година, то је Градско веће 

града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за начелника Градске управе за финансије 

града Чачка, поново постави Зоран Тодосијевић, дипломирани  економиста  из Чачка, који  

испуњава услове за постављење на положај начелника.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

 

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника   

Градске управе за локалну пореску администрацију града Чачка 

 

  

Душко Савковић, дипломирани економиста из Чачка, поново се поставља за начелника 

Градске управе за локалну пореску администрацију  града Чачка, на период од 5 година. 

 

Начелник Градске управе за локалну пореску администрацију 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. 

Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. 

став 3. истог закона утврђено је да је у јединици  локалне самоуправе положај, у смислу 

одредаба овог закона, радно место начелника градске управе. 

 

Градско веће града Чачка, Решењем број 06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године, 

поставило је Душка Савковића, за начелника Градске управе за локалну пореску 

администрацију града Чачка, на период од 5 година. 
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Како је протекло време на које је начелник Градске управе за локалну пореску 

админстрацију града Чачка  постављен, односно 12. децембра 2018. године је истекао период од 

5 година, то је Градско веће града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за начелника 

Градске управе за локалну пореску администрацију  града Чачка, поново постави Душко 

Савковић, дипломирани  економиста  из Чачка, који  испуњава услове за постављење на 

положај начелника.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника   

Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка 

 

  

Милован Ерић, дипломирани правник из Чачка, поново се поставља за начелника 

Градске управе за инспекцијски надзор  града Чачка, на период од 5 година. 

 

Начелник Градске управе за инспекцијски надзор 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. 

Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. 

став 3. истог закона утврђено је да је у јединици  локалне самоуправе положај, у смислу 

одредаба овог закона, радно место начелника градске управе. 

 

 

Градско веће града Чачка, Решењем број 06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године, 

поставило је Милована Ерића, за начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, 

на период од 5 година. 

Како је протекло време на које је начелник Градске управе за инспекцијски надзор града 

Чачка постављен, односно 12. децембра 2018. године је истекао период од 5 година, то је 

Градско веће града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за начелника Градске управе за 

инспекцијски надзор града Чачка, поново постави  Милован  Ерић, дипломирани  правник  из 

Чачка, који  испуњава услове за постављење на положај начелника.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  
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РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника   

Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка 

 

 Небојша Бежанић, дипломирани правник из Чачка, поново се поставља за начелника 

Градске управе за опште и заједниче послове  града Чачка, на период од 5 година. 

 

Начелник Градске управе за опште и заједничке послове  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. 

Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. 

став 3. истог закона утврђено је да је у јединици  локалне самоуправе положај, у смислу 

одредаба овог закона, радно место начелника градске управе. 

 

Градско веће града Чачка, Решењем број 06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године, 

поставило је Небојшу Бежанића, за начелника Градске управе за опште и заједничке послове 

града Чачка, на период од 5 година. 

Како је протекло време на које је начелник Градске управе за опште и заједничке 

послове града Чачка постављен, односно 12. децембра 2018. године је истекао период од 5 

година, то је Градско веће града Чачка, у складу са чланом 99. став 2. Закона о запосленима у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одлучило да се за начелника 

Градске управе за опште и заједничке послове града Чачка, поново постави  Небојша  

Бежанић, дипломирани  правник  из Чачка, који  испуњава услове за постављење на положај 

начелника.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

 

РЕШЕЊЕ 

о постављењу начелника   

Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града 

Чачка 

  

Славица Каранац, дипломирани правник из Чачка, поново се поставља за начелника 

Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, на 

период од 5 година. 

 

Начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског 

већа града Чачка, ступа на положај даном доношења решења о постављењу на положај. 

 

Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.  
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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. 

Чланом 99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе, прописано је да службеник на положају може после протека времена на 

које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса, а чланом 48. 

став 3. истог закона утврђено је да је у јединици  локалне самоуправе положај, у смислу 

одредаба овог закона, радно место начелника градске управе. 

Градско веће града Чачка, Решењем број 06-266/2013-III од 12. децембра 2013. године, 

поставило је Славицу Каранац, за начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, 

Градоначелника и Градског већа града Чачка, на период од 5 година. 

Како је протекло време на које је начелник Градске управе за стручне послове 

Скупштине, Градоначелника и Градског већа града Чачка, постављен, односно 12. децембра 

2018. године је истекао период од 5 година, то је Градско веће града Чачка, у складу са чланом 

99. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 

одлучило да се за начелника Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника и 

Градског већа града Чачка, поново постави Славица Каранац, дипломирани  правник  из 

Чачка, која  испуњава услове за постављење на положај начелника.  

 

Поука о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба али се може 

покренути управни спор.  

 

 

ДВАДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

 

 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 240.000,00 динара, на име помоћи  за санацију штете 

настале услед елементарне непогоде – пожара и то: 

 

Редни 

број 
Име и презиме  Место Износ Оштећење 

1. Горан Лакушић Мрчајевци 120.000,00 стамбени објекат 

2. Милош Вукаиловић Јездина 100.000,00 стамбени објекат 

3. Славољуб Стевановић Чачак 10.000,00 стамбени објекат 

4. Милева Кецовић Трбушани 10.000,00 стамбени објекат 
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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“ 

 

 

ДВАДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ПАВЛОВИЋ 

СНЕЖАНЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ЦЕНТРА ЗА 

СОЦИЈАЛНИ РАД ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 55330-

7787/2018 ОД 19. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ  

 

У оквиру ове тачке дневног реда  Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са 

жалбом Павловић Снежане из Чачка на Решење Центра за социјални рад града Чачка број 

55330-7787/2018 од 19. октобра 2018. године, као и предлогом решења по жалби.  

 

 По завршеном уводном излагању отворен је пшретрес у коме је учешће узела прим. др 

Славица Драгутиновић истакавши да се често дешава да пацијенти не желе да узимају лекове 

који су им преписани лекарским рецептом и који су на позитивној листи лекова, већ желе да 

користе лекове који су замена и који се плаћају јер нису на позитовној листи РФЗО сматрајући 

да су такви лекови бољи а да то уопште није тачно, па када корисници од Центра за социјални 

рад траже новчану помоћ за такве лекове треба им предочити да су сви лекови адекватни. 

 

По упознавању са  жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, 

Градско веће је једногласно донело: 

 

РЕШЕЊЕ 
 

ОДБИЈА СЕ жалба Павловић Снежане из Чачка,  изјављена на Решење Центра за 

социјални рад града Чачка број 55330-7787/2018 од 19. октобра 2018. године, као неоснована.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Центар за социјални рад града Чачка донео је Решење којим се Павловић Снежани из 

Чачка, признаје право на једнократну новчану помоћ у износу од 8.283,00 динара, за набавку 

лекова. 

 

На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Павловић Снежана у којој наводи да 

је помоћ која јој је одобрена недовољна обзиром да јој пензија износи 14.338,72 динара а за 

лекове месечно издваја 7.486,20 динара из чега произилази да за остале потребе не преостаје 

готово ништа. Предлаже да другостепени орган преиспита донето решење Центра за социјални 

рад. 

 

У одговору на жалбу првостепени орган истиче да остаје при свим наводима ожалбеног 

решења, наводећи да је жалиљa поднела захтев за једнократну новчану помоћ за набавку лекова 

и да јој је признато право на једнократну новчану помоћ у износу довољном  за набавку 

неопходних лекова.  Даље наводе да је у току ове календарске године жалиљи већ признато 

право на једнократну новчану помоћ у износу од 10.000,00 динара за превазилажење тешке 

материјалне ситуације, те да је првостепени орган поступао у складу са Одлуком о правима и 

услугама у социјалној зажтити из надлежности града Чачка, Правилником о остваривању права 
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и пружању услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка, као и Законом о општем 

управном поступку којим је у члану 5. став 3. прописано да орган у свом поступању у управним 

стварима води рачуна о ранијим одлукама донетим у истим или сличним управним стварима.. 

Предлаже да Градско веће одбије жалбу као неосновану. 

 

Увидом у списе предмета утврђено је: 

 

- да се Павловић Снежана захтевом број 55330-7787/2018 од 18. октобра 2018. 

године, обратила Центру за социјални рад града Чачка, за одобравање 

једнократне новчане помоћи за лекове;  

- да су уз захтев жалиље за доделу новчане помоћи приложени: очитана лична 

карта, записник о изјави странке да живи сама у породичном домаћинству, 

уверење Републичког фонда ПИО - Филијала Чачак да је жалиља корисник 

инвалидске пензије у износу од 14.338,72 динара месечно; уверење 

Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Чачак да жалиља нема 

прихода од самосталне делатности, извештај лекара специјалисте и прадрачун 

Апотекарске установе о износу средстава потребних за набавку лекова; 

- да је жалиљи  у току 2018. године признато право на једнократну новчану 

помоћ за превазилажење тешке материјалне ситуације у износу од 10.000,00 

динара; 

- да је Стручни тим Центра за социјални рад, дана 18. октобра 2018. године 

донео закључак да се Павловић Снежани призна право на једнократну новчану 

помоћ у износу од 8.283,00 динара, за набавку лекова. 

 

Чланом 11. Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити из надлежности града 

Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 2/2013, 22/2013 и 20/2016) прописано је да „право на 

једнократну новчану помоћ, као вид материјалне подршке, има појединац или породица који се 

изненада или тренутно нађу у изузетно тешкој материјалној ситуацији коју не могу самостално 

да превазиђу“. 

 

Чланом 12. исте Одлуке прописани су случајеви у којима се једнократна новчана помоћ 

може признати. 

 

Чланом 15. Одлуке прописано је да се висина једнократне помоћи утврђује у зависности 

од потреба и материјалног стања појединца, односно породице. 

Чланом 19. исте Одлуке утврђено је да се једнократна новчана помоћ одобрава на основу 

достављене документације која је прописана Правилником о остваривању права и пружању 

услуга у социјалној заштити из надлежности града Чачка. 

 Чланом  5. став 2. Правилника о остваривању права и пружању услуга у социјалној 

заштити из надлежности града Чачка (,,Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2013, 11/2017 и 4/2018) 

прописано је да се оправданост захтева цени на основу потребне документације, непосредног 

сазнања стручног тима, а по потреби и провером на терену, а ставом 3. истог члана је прописано 

да на предлог стручног тима, кога чини социјални радник, надлежни правник и руководилац 

правне службе, директор Центра доноси решење о износу једнократне новчане помоћи односно 

облику једнократне помоћи (уплата на рачун, уплата таксе за лична документа и сл.).  

 

 По разматрању жалбе и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско веће 

града Чачка налази да је жалба неоснована 

 

Првостепени орган  је правилно поступио када је донео ожалбено решење и Павловић 

Снежани признао право на једнократну новчану помоћ  за набавку лекова за које потребе се 



xiLIII4Jba o6parrana 3axreBoM I-leHrpy sa coquja.nHr pa1 r.r rpt4JroxrlJra rpeApaqyH Anorexapcre
ycraHoBe. Oxar6eHo petrrerbe je 4onero Ha npeAJror Crpyvuomuua I-{eHrpa :a corlnja,rHn pa4, xoju
je qenuo cBe oKoJrHocrH rrpe cBera Marepraja;ruo crarbe xuuruJbe H AocraBJbeny MeAHrrHHcKy

4oryn,reHraqrzjy.

HaeoAu xar6e 4a ogo6peHu lr3Hoc Hraje gororaH Aa xaJruJba oclrM Ha6asxe JreKoBa norcpuje
H ocraJle norpe6e ralrajyhu y BHAy h3Hoc neHsuje, uenajy yrHuaja ua 4pyraur.rje pemerbe oBe yrpaBHe
crBapH, o6:upona Aa ce xaJrr4na o6parura 3axreBoM ynpaBo :a ua6aaxy HeorrxoAHux JreKoBa 3a rrrra
joj je oao6peH r,oBoJbaH u3Hoc cpeAcraBa n ga je )KarvJbyt y roKy oBe foAHHe aeh je4Horra rplr3Haro
npaBo najegHorcparHy HoBqaHy nonaoh 3a npeBa3lrJriDrerbe reurKe naarepnja,rHe cr,rryaqnje.

Ha ocuoay H3Heror, fpagcxo rehe rpa4a gavrcaje oAryrrr4ro Kao y AHcrto3HTrlBy.

nOyKA O IIPABHOM JIEKY: Oeo Peurerbe je xouauHo u nporuB rrera uuje AonyureHa
xal6a iuIH ce Moxe rloKpeHyrlr yrpaBHr4 clop [peA VnpanHun cyAoM y Eeorpa4y - O4e,rerre y
Kparyjeeqy y poKy o4 30 4ana oA AaHa npujerr.ra Peruerua.

{<**

Mu.lyn To4oponuh, o6anectno je urauoee fpa4cror reha 4aje oAnyqeHo rro cBlrM raqKaMa
AHeBHor pega, na je 77. ceauurly fpagcxor aeha sarcuyur.ro y 13 qacoBa u 30 naunyra.

IPAACKO BEhE
Bpoj: 06-28312018-IIl

12. aeqeN{6ap 2018. roAHHe

3anucuux ca77. ceAHHue fpa4cxor neha ycnojeHje na 79. ceAnr,rqu fpa4crcor reha 6poj 06-
612019-Ill ot 23. jany apa 20 I 9. roaune.
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