
ЗАПИСНИК 

СА ОСАМДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА 

 

 

      Одржане 7. фебруара 2019. 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 80. седницу Градског већа и истом председаваo.  

 

 Констатовао је: 

 

  да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 10 чланова: Милун 

Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица 

Драгутиновић, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, Душан Радојевић, др Милан Лукић 

и Анђелка Новаковић, а одсутни су: Немања Трнавац, Михаило Јовић и 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 

- Игор Трифуновић, председник Скупштине града 

- Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града 

- Мирослав Петковић, секретар Скупштине града 

- Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије 

- Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам 

- Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој 

- Љубиша Милосављевић, представник Градске упрабе за опште и заједничке послове 

- Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак 

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

- Милош Стеванић, директор СЦ „Младост“ Чачак 

- мр Момир Миловановић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице 

- Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав“ Ариље 

- Драгица Николић, представник ЈКП „Водовод“ Чачак 

- Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак 

- Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак 

- Тања Тодоровић, представник ЈКП „Чачак“ Чачак 

- Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак 

- Миодраг Јаћимовић, директор ЈКП „Моравац“ Мрчајевци 

- мр Петар Домановић, директор ЈКП „Комуналац“ Чачак 

- Катарина Новковић, градски правобранилац 

 

   да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока 

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

на седници. 

 

*** 

 

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

је  достављен записник са 79. седнице Градског већа, ради усвајања. 
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Питао је чланове Градског већа да ли имају примедби на записник са 79. седнице 

Градског већа.  

 

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

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ записник са  79.  седнице Градског већа града Чачка број 06-6/2019-III од 

23. јануара 2019. године, без примедби. 

 

*** 

 

У смислу члана 16. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић,  

предложио је дневни ред који је достављен уз материјал за седницу и накнадно достављену 

допуну дневног реда.  

 

Питао је да ли има предлога за измену или допуну дневног реда. Како није било предлога 

за измену и допуну дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило следећи: 

 

 

ДНЕВНИ РЕД: 

 

1.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

2.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

3.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

ЈАВНИХ ДОБАРА 

 

4.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И 

ПРОГРАМ РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 

 

5.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА ЧАЧКА У 

ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА 

 

6.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ СУФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА ФАСАДА ЗГРАДА У 

ЕКСТРА ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

7.   УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, 

МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

 

8.    РАЗМАТРАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ 

КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

9.   РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 
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10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

11.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

12.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

13.  РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 

31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

14. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

15. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

17. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

18. ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ  

 

20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација  6/1 Александар Вуколић)   

 

21. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 6/1 Станимир Бјелић)   

 

22. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 235 – ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци) 

 

23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 235 – ОШ „Прељина“ Прељина) 

 

24. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ (апропријација 542)   

 

25. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ПРОСТОРА БИВШЕ 

ДЕПОНИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“   
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26. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМНОМ 

ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ 

БИЛА ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „ZORPEKS KARGO“ 

ЧАЧАК  

 

27. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМНОМ 

ДАВАЊУ ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ 

БИЛА ПРЕДМЕТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „9. СЕПТЕМБАР - 

TISSUE CONVERTING“ ДОО ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ   

 

 

РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА: 

 

 

ПРВА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА АКЦИОНОГ ПЛАНА 

ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Владимир Гојгић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши 

чланове Градског већа да се Акционим планом запошљавања града Чачка за 2019. годину 

дефинишу циљеви и приоритети и утврђују мере које ће се реализовати ради унапређења 

запошљавања  и смањења незапослености на територији града Чачка. Правни основ за доношење 

Акционог плана садржан je у Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености којим 

је утврђено да надлежни орган јединице локалне самоуправе може, по прибављеном мишљењу 

Локалног савета за запошљавање, усвојити Локални акциони план запошљавања. Такође је 

утврђена могућност да локална самоуправа која у оквиру свог Локалног акционог плана 

запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређених 

програма или мере активне политике запошљавања, може поднети захтев Министарству за 

учешће у финансирању предвиђених програма и мера. Према Националном акционом плану 

запошљавања за 2019.  годину, услови  за одобравање учешћа у финансирању програма или мера 

активне политике запошљавања су: да локална самоуправа има формиран Локални савет за 

запошљавање, усвојен локални акциони план запошљавања за 2019. годину, усаглашен локални 

Акциони план запошљавања са Националним акционим планом запошљавања и обезбеђено више 

од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мере. Захтев за 

учешће у финансирању се подноси Министарству за рад, запошљавање, борачка  и социјална 

питања до 20. фебруара 2019. године, преко надлежне филијале Националне службе за 

запошљавање. Даље је истакао да су Предлогом акционог плана запошљавања града Чачка за 

2019. годину предвиђене су следеће мере и програми активне политике запошљавања: Јавни 

радови, програм стручне праксе; субвенције за самозапошљавање и субвенције послодавцима за 

запошљавање на новоотвореним радним местима. Предлог Акционог плана садржи елементе 

прописане Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености, а спровођење 

Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих 

институција и социјалних партнера.  

 

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

 Душан Радојевић истакао је Чачак као локалну самоуправу која даје највише средстава за 

мере активне политике запошљавања и посебно истакао меру стручне праксе имајући у виду 

актуелну забрану запошљавања у јавном сектору па је ова мера начин да се младима са 

завршеним факултетима омогући да у своме граду обаве стручну праксу а потом буду 

конкурентни код запошљавања. На тај начин 60-70 младих искористиће то право, а Чачак је један 

од ретких градова који има ту меру. Остале мере стварају могућност да теже запошљиве 

категорије дођу до посла кроз јавне радове и ново запошљавање, док је мера самозапошљавање и 
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даље међу боље прихваћеним мерама код суграђана. Такође, Чачак ће и ове године конкурисати 

код надлежног министарства за суфинансирање.  

 Прим. др Славица Драгутиновић такође је похвалила учешће града Чачка у финансирању 

мера запошљавања обзиром на њихов утицај на смањење незапослености у Граду. Истакла је да 

се упоређујући број незапослених почетком и крајем 2018. године може јасно уочити чињеница 

смањења незапослености као и чињеница да највећи број незапослених посао чека 3 месеца. 

 

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

Предлог Акционог плана запошљавања града Чачка за 2019. годину, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДРУГА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама садржан је у Закону о финансирању 

локалне самоуправе којим је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе може 

уводити локалне комуналне таксе, као и да се овим актом утврђују обвезници, висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга. Разлог 

за доношење одлуке је доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара чијим  

почетком примене престају да важе законска овлашћења јединице локалне самоуправе за 

увођење локалних комуналних такса за коришћење рекламних паноа и сл, коришћење простора 

на јавним површинама и сл, коришћење слободних површина за кампове и сл. и заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом и сл. Новчани износи који су до сада плаћани по овом 

основу, доношењем наведеног закона преименовани су у накнаде за коришћење јавних добара и 

предмет су посебне одлуке која ће бити донета на основу овлашћења из Закона о накнадама за 

коришћење јавних добара. На територији града Чачка Одлуком су утврђене зоне, географско-

административно разграничење зона и целине које се убрајају у одређену градску зону. Одлуком 

о локалним комуналним таксама, у таксеној тарифи број 1, дефинисане су групе делатности по 

шифрама у складу са Уредбом о класификацији делатности. Износи постојећих такси у тарифном 

броју 1. и 3. Одлуке усклађени су и увећани за 2,1%  у складу са индексом потрошачких цена у 

септембру 2018. године, у поређењу са истим месецом претходне године, који је објавио 

Републички завод за статистику, док су у тарифном броју 2. износи усклађени са општинама и 

градовима у окружењу а које су и до 10% мање у односу на максимални дозвољени износ 

прописан Законом о финансирању локалне самоуправе. На крају је истакао да је јавна расправа о 

нацрту Одлуке одржана  у трајању од 18. јануара до 1. фебруара 2019. године. Захвалио се 

Градској управи за урбанизам на помоћи при изради овог акта. Предложио је да се у члану 17. 

став 3 Предлога брише реч „баште“ 

 

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

 Весна Дмитрић надовезала се на уводно излање известиоца и предлог да се у члану 17. 

став 3. брише реч „башта“ сматрајући да та реч треба да остане јер је таква законска 

формулација. 

 Игор Трифуновић најавио је доношење нових одлука које ће дефинисати издавање у 

закуп простора који су у власништву града Чачка. 

 

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

Предлог одлуке о локалним комуналним таксама за територију града Чачка, и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 
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ТРЕЋА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА 

КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА 

 

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

основ за доношење Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара садржан је у Закону о 

накнадама за коришћење јавних добара. Одредбама закона прописано је овлашћење јединице 

локалне самоуправе да одређује висину и начин одређивања накнаде за постављање рекламних 

табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута или 

улице, односно на другом земљишту које користи управљач пута, висину накнаде за коришћење 

делова путног земљишта општинског пута или улице и другог земљишта које користи управљач 

јавног пута, висину накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, 

електронске комуникационе мреже и слично на општинском путу или улици или у заштитном 

појасу пута, висину накнаде за коришћење јавних површина, начин достављања и садржај 

података о коришћењу јавне површине надлежном органу који утврђује обавезу плаћања накнаде 

и олакшице за плаћање наведених накнада, на територији града Чачка.  

Разлог за доношење одлуке је доношење Закона о накнадама за коришћење јавних добара чијим 

почетком примене престају да важе законска овлашћења јединице локалне самоуправе за 

увођење локалних комуналних такса за коришћење рекламних паноа и сл, коришћење простора 

на јавним површинама и сл, коришћење слободних површина за кампове и сл. и заузеће јавне 

површине грађевинским материјалом и сл. Новчани износи који су до сада плаћани по овом 

основу, доношењем наведеног закона преименовани су у накнаде за коришћење јавних добара и 

предмет су ове одлуке која се доноси на основу овлашћења из Закона о накнадама за коришћење 

јавних добара. Одлуком су одређене висине накнада за коришћење јавних путева и накнада за 

коришћење јавних површина, до максималне висине ових накнада одређених законом. Одлуком 

нису одређене висине накнаде за заштиту и унапређење животне средине, на основу овлашћења 

изЗакона о накнадама за коришћење јавних добара, јер је услов за одређивање ове накнаде 

доношење уредбе Владе која још није донета. Накнаде за коришћење јавних путева до сада су 

биле одређене Законом о путевима, али на територији града Чачка нису наплаћиване. Накнаде за 

коришћење јавних површина до сада су биле прописане Одлуком о комуналним таксама као 

локалне комуналне таксе. Одлуком су висине накнада одређене у оквиру законом одређених 

максимума, зависно од законом одређених критеријума.  Јавна расправа о нацрту Одлуке 

одржана је у периоду од 25. јануара до 1. фебруара 2019. године. 

 

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

накнадама за коришћење јавних добара, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ 

ПАРК ЧАЧАК“ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Мирко Пешић, у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове Градског већа са 

Планом и Програмом рада ДОО. „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак за 2019. годину  

детаљно образложивши планиране активности НТП-а у 2019. години. Истакао је да је Научно-

технолошки парк привредно друштво које у оквиру дефинисаног простора пружа материјалне, 

инфраструктурне и стручне услуге становницима парка ради лакшег трасфера технологија и 

знања из истраживачких и образовних установа у привредни сектор што за циљ има стварање 

нових производа, процеса и услуга кроз нова технолошка решења и значајно унапређење 

постојећих, а тако се повећава број предузетника и нових привредних друштава. Своју улогу 

НТП реализује стварањем повољних услова за стартовање бизниса и испоруком низа услуга 

станарима и сарадницима и тако повећањем процента успешности и одрживости новооснованих 

привредних субјеката. Што се тиче финансијског плана, планиран је укупан приход у износу од 

5. 650.000,00 динара од чега 4 милиона динара из буџета Града. 
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Градска управа за локални економски развој доставила је мишљење да је План и 

Програм рада ДОО ''Научно технолошки парк'' Чачак за 2019. годину урађен је у складу са 

одредбама Закона о буџетском систему, Закона о привременом уређивању основица за обрачун и 

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

Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину. 

 

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

Др Милан Лукић похвалио је План и програм НТП-а Чачак за ову годину и истакао да је 

ова установа оправдала разлог оснивања кроз рад у претходних седам година постојања. Овај рад 

повезао је науку и привреду кроз развој иновативних идеја а са циљем да се унапреди привреда у 

Граду а и шире. Оно што ће обележити ову годину јесте почетак рада СТАРТАП центра и 

опремање локације НТП-а уз подршку Града и ресорних министарстава који су определили 

средства за то. Похвалио је SWAT анализу у којој су побројане и предности и недостаци, шансе, 

могућности и опасности. Осврнуо се на само један сегмент анализе, а то је мотивисаност 

професора и научних радника за сарадњу са привредом и са задовољством потврдио да академска 

заједница у Чачку радо сарађује са привредом  и да та сарадња стално јача кроз реализацију 

апликативних пројеката који су резултат примењених истраживања директно у привреди. 

Имајући ово у виду овај сегмент може да прерасте из опасности у шансу у SWAT анализи. На 

крају је истакао да главни развојни сектор НТП-а, поред развоја информационих технологија, 

треба да се односи на пољопривреду кроз развој органске пољопривреде односно зелене 

биотехнологије и да је НТП Чачак то јако добро препознао као будући правац развоја.  

Вељко Неговановић такође је похвалио рад НТП-а о чему је претходник доста говорио. 

Осврнуо се на финансијски план НТП-а из Програма  за 2019. годину где је наведено учешће 

града Чачка и приходи од услуга са предвиђеним износима по обе ставке, док је у делу 

суфинансирања оснивача НТП-а поред града Чачка истакнуто учешће других суоснивача  

исказано у новцу, услугама итд па је затражио објашњење овог у контексту финансијског плана.  

Мирко Пешић је истакао да остали суоснивачи немају могућности и планирани буџет 

којим би финансијски допринели развоју НТП Чачак већ својим радом преко представника 

академске заједнице и привредних удружења и кроз проведено време и активности раде на 

реализацији активности НТП-а, а те активности су изузетно значајне јер доприносе 

интелектуалном и стручном раду и развоју НТП Чачак. 

Вељко Неговановић сматра да обзиром на објашњено та ставка не треба да стоји у 

финансијском плану. 

Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да су кроз План и програм НТП Чачак 

препознате све активности које су планиране и које ће бити спроведене, а битне су за подршку 

малим и средњим предузећима као и улога НТП-а  кроз учешће у развоју и неговању 

технолошког предузетништва не само у Чачку него и проширено на целу Западну Србију што 

сматра позитивним. Осврнула се на SWAT анализу која је урађена одлично, нарочито на прве две 

тачке везане за „слабости“ због недовољног броај запослених и недовољне информисаности. 

Стога пита да ли је у плану да се дође до оптималног броја запослених и да ли ће имајући у виду 

чињеницу недовољне информисаности о активностима НТП-а, што реално јесте проблем, доћи 

до тога да се овим треба више бавити да би они којима би активности НТП-а биле од користи 

дошли до потребним информација преко медија или нпр. активности Центра за стручно 

усавршавање. 

Мирко Пешић истакао је недовољан број запослених, као нешто о чему је и раније било 

речи. Наиме, током првих година постојања НТП-а урађена је једна анализа која се тиче развоја 

Парка, уз помоћ организације USAID,  која је показивала да у првих 5 година постојања  НТП 

Чачак треба достићи број од 9 запослених и пословни капацитет од преко 2.000 м2 што 

канцеларијског што производног простора. Тренутно НТП Чачак је у фази постизања тих 

резултата како просторно-инфраструктурних тако и броја запослених. У овој години радиће се 

више на томе па ће тако бити опремњено 620 м2 простора у Дому културе Чачак у простору где 

је до недавно била смештена Библиотека, а за потребе  СТАРТАП центра а у припреми је 

документација за опремање додатног простора на локацији бившег Техноса, тако да ће ове и 



  8 

следеће године бити достигнут циљ који је у међувремену ревидиран у реалне оквире. Што се 

тиче информисаности, у НТП-у нису задовољни присутношћу у јавности али то је континурани 

процес на коме ће се стално радити и сматра да је тај сегмент доста поправљен током прошле 

године а циљеви се постављају све више. Изражава задовољство укључивањем младих људи, 

понајвише кроз СТАРТАП центар.  

Велимир Дробњак сматра да се тренутно јако амбициозно приступа раду НТП Чачак 

што раније није био случај. У ранијем периоду проблем је био и радни простор, а пре свега 

захваљујући ангажовању градоначелника то више није случај и полако али сигурно иде се ка 

много бољим резултатима. Кључни фактор за развој НТП Чачак јесу кадрови који имају искуства 

на развојним пројектима и подсетио да су успешна предузећа увек имала развојне центре. Чачак 

своји шансу види не само у пољопривреди, већ и индустрији коју треба обновити. 

Милица Дачић истакла је да су претходници доста тога из Плана и програма издвојили и 

прокоментарисали, тако да ће осврнути само на Програм Уједињених нација за развој односно 

програм ИТ преквалификације који је покренут током претходне године у сарадњи са 

партнерском институцијом Факулетом техничких наука. Током претходне године наведену обуку 

је прошло 33 полазника и тиме добили шансу за запослење те да је до сада према расположивим 

информацијама 11 лица и запослено што је конкретан допринос НТП-а Чачак смањењу 

незапослености у Граду. Овај програм наставља се и у овој години кроз обуку 40 полазника. 

Такође је издвојила учешће НТП-а у пројекту Exchange који се тиче управљања јавној својином 

за коју је град Чачак аплицирао и крајем децембра прошле године добио 200.000 еура заједно са 

Горњим Милановцем и Ивањицом  и за шта је споразум потписан током јануара ове године. Што 

се тиче побољшања информисаности суграђана, сматра да је у претходној години урађено више 

него током свих претходних година. 

 

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

Предлог одлуке о давању сагласности на План и програм рада ДОО „Научно технолошки парк 

Чачак“ и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

*** 

 

 Даљем току седнице не присуствује прим. др Славица Драгутиновић. 

 

 

ПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ГРАДА 

ЧАЧКА У ЧЛАНСТВО УДРУЖЕЊА „ПОКРЕТ ЗА ДЕЦУ ТРИ 

ПЛУС“ ИЗ ЧАЧКА 

 

              Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Љубиша Милосављевић 

истакавши да су Законом о финансијској подршци породици са децом утврђена права на 

финансијску подршку породици са децом; накнада зараде, односно накнада плате за време 

породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге 

детета; остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета; родитељски 

додатак;  дечији додатак; накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу без 

родитељског старања; накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу са сметњама у 

развоју и децу са инвалидитетом;  накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу 

корисника новчане социјалне помоћи; регресирање трошкова боравка у предшколској установи 

деце из материјално угрожених породица) о чијем обезбеђивању се стара град, с тим да, ако су 

обезбеђена средства, град може да утврди и друга права, већи обим права од права утврђених 

овим законом и повољније услове за њихово остваривање. Законом о локалној самоуправи 

прописано је  да Скупштина града обавља и друге послове утврђене законом и статутом, а 

Статутом града Чачка утврђено је да Скупштина града одлучује о сарадњи или удруживању са 

градовима и општинама, удружењима, невладиним и хуманитарним организацијама у складу са 

законом.  Доношењем Одлуке о приступању Града Чачка у чланство Удружења „Покрет за децу 
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три плус“ из Чачка, град Чачак предузима корак ка приступању друштву локалних самоуправа, 

организација, привредника, спортских колектива и појединаца који подржавају овај Покрет. 

Покрет за децу три плус је творац картице „Цена минус за 3+“ која гласи на мајку која има троје 

или више деце и на основу које се остварују бројни попусти у различитим привредним и правним 

субјектима на територији наше земље. Ова иницијатива препозната је као пример добре праксе 

од стране Координационог тела за родну равноправност и Министарства за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања Републике Србије. Процењује се да у Републици Србији постоји око 

138.000 породица са троје и више деце. Град би обезбедио картице „3+“ свим породицама са 

троје или више деце са пребивалиштем на територији града Чачка, под условом да је бар једно од 

деце малолетно. Картица корисницима омогућава попуст при плаћању роба и услуга код 

привредних субјеката који су подржали пројекат „ТРИ плус цене минус“ на територији целе 

Републике Србије као и код свих будућих субјеката који се током важења картице укључе у круг 

оних који подржавају акцију и потпишу уговор са Удружењем „Покрет за децу 3+“. Ове картице 

је потребно обновити након годину дана. Чланством у Удружењу Град Чачак преузима на себе 

обавезу плаћања чланарине коју утврђује Скупштина Удружења коју чине сви његови чланови. 

Члан Удружења може бити свако лице, правно и физичко, домаће и страно, које прихвата циљеве 

Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.У члану 6. 

Статута Удружења утврђено је да одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе 

без одлагања обавештава подносиоца пријаве.У став 2. истог члана прописано је да члан може 

иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Осим подношења пријаве за учлањење, 

предвиђа се и да Град са Удружењем закључи уговор о плаћању чланарине и условима чланства у 

Удружењу, који би, према овлашћењу из тачке 6. предлога одлуке, Градоначелник потписао са 

овлашћеним заступником Удружења, у складу са Статутом Удружења и Законом о финансијској 

подршци породици са децом.  

 

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

приступању града Чачка у чланство удружења „Покрет за децу три плус“ из Чачка  и доставило 

Скупштини на разматрање и доношење. 

 

*** 

 

 Даљем току седнице присуствује прим. др Славица Драгутиновић. 

 

 

ШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И 

ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ 

СУФИНАНСИРАЊА УРЕЂЕЊА ФАСАДА ЗГРАДА У ЕКСТРА 

ЗОНИ ГРАДА ЧАЧКА 

 

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

основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања 

уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка садржан је у одредбама Закона о становању и 

одржавању зграда  и Статута града Чачка. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о условима и 

начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка, постојећа Одлука  о 

условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у екстра зони града Чачка се допуњује 

у делу зона које су обухваћене Одлуком, на начин да поред првобитно предвиђене екстра зоне, у 

Одлуци се додају и прва и друга зона. Појаснила је да Закон о становању и одржавању зграда 

предвиђа да јединица локалне самоуправе може донети одлуку којом предвиђа бесповратно 

суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде, у ком 

случају јединица локалне самоуправе обезбеђује средства у буџету за учешће у пројектима 

финансирања ових активности и доноси одлуку којом прописује поступак доделе средстава, 

проценат учешћа и услове под којима јединица локалне самоуправе учествује у финансирању 

ових активности. Том Oдлуком прописује се поступак доделе средстава, проценат учешћа и 
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начин и услови под којима град  Чачак учествује у финансирању уређења фасада стамбених, 

пословних и стамбено-пословних зграда којe се налазе у екстра зони града Чачка, првој и другој 

зони. Град Чачaк у буџету града Чачка обезбеђује средства за суфинансирање уређења фасада 

зграда у екстра зони, првој и другој зони, на годишњем нивоу, на начин прописан овом Oдлуком 

и законом и овом Одлуком поверава „Градској стамбеној агенцији“ Чачак вођење поступка 

учешћа у финансирању уређења фасада стамбених, пословних и стамбено-пословних зграда којe 

се налазе у екстра зони града Чачка, првој и другој зони, према средствима планираним 

Финансијским планом Агенције. Средства за суфинансирање уређења фасада зграда у екстра 

зони обезбеђују се у буџету   града Чачка. Финансијским планом Агенције, средства из 

претходног става могу бити подељена на два дела, према врсти својине на зградама и то: средства 

за уређење фасада зграда које су у јавној својини и средства за уређење фасада зграда које су у 

приватној или мешовитој својини. Средства  се обезбеђују за зграде у јавној својини у висини 

100% средстава од укупне суме за уређење фасаде. Средства се обезбеђују за зграде у приватној 

или мешовитој својини у висини највише 50% средстава од укупне суме за уређење фасаде. 

Изузетно, Градско веће може променити однос предње опредељене висине средстава, на предлог 

Агенције. Агенција сваке године објављује јавни позив за прикупљање пријава за суфинансирање 

уређења фасада зграда у екстра зони, првој и другој зони. Агенција, на основу поднетих 

потпуних, уредних и благовремених пријава, израђује предлог Програма уређења фасада на 

зградама за текућу годину. Предлогом Програма одређује се редослед зграда за уређење фасада, 

са висином трошкова утврђених на основу предмера и предрачуна потребних радова на уређењу 

фасада, у висини расположивих средстава у Финансијском плану Агенције. Градско веће града 

Чачка доноси Програм уређења фасада стамбених, пословних и стамбено-пословних зграда којe 

се налазе у екстра зони, првој и другој зони града Чачка, за текућу годину, на основу предлога 

Агенције. 

 

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

изменама и допунама Одлуке о условима и начину суфинансирања уређења фасада зграда у 

екстра зони града Чачка и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

 

СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА 

КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА 

УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, МЛАДИХ И 

ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК 

  

          Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни 

основ за доношење решења о давању на коришћење објекта садржан је у Закону о јавној својини, 

Статуту града Чачка и Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној 

својини града Чачка. Законом о јавној својини прописано је да о прибављању ствари и 

располагању стварима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним 

законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом 

јединице локалне самоуправе. Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града Чачка 

одлучује о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини Града. Одлуком о 

прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка прописано је, 

између осталог, Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању непокретностима 

у јавној својини Града. Повод за доношење решења о давању на коришћење објекта је 

иницијатива Градоначелника града Чачка од 15. јануара 2019.године.  Пружање могућности 

боравка члановима Удружења за ментално недовољно развијене особе Чачак у просторијама 

објекта, прописано је из разлога што су чланови Удружења истовремено корисници услуга 

Установе, који као тако основани, уз обезбеђене смештајне капацитете, имају право да 

конкуришу на пројекту „Предах услуга“ код Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања Републике Србије и на тај начин евентуално стекну одговарајућа средства за 
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унапређење својих услуга кроз програме социјализације, одвајања од родитеља и интеграције 

особа са сметњама у развоју.  

  

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

давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Установи за дневни боравак деце, 

младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање 

и доношење. 

 

ОСМА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ  ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ УСТАНОВЕ ЗА 

ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Милош Стеванић упознао је чланове 

Градског већа са Извештајем о раду Спортског центра „Младост“ Чачак за 2018. годину. У 

извештају су приказане основне активности Спортског центра у 2018. години које су оствариване 

у складу са Програмом рада и финансијским планом Установе за 2018. годину. Такође је 

приказана структура извора финансирања из буџета и сопствених прихода, дат табеларни приказ 

планираних и извршених трансфера из буџета Града у 2018. години са освртом на 2017. годину и 

табеларни приказ планираних и остварених издатака у 2018. години за буџетска и сопствена 

средства. Наведене су активности којима је реализован Програм рада као и начин трошења 

средстава за његову реализацију. 

 

По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду 

Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак за 2018. годину, и доставило 

Скупштини на разматрање и усвајање. 

 

 

ДЕВЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 

01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за период од 1. јануара 2018. године до 31. 

децембра 2018. године (IV квартал) који је у уводном излагању детаљно образложио Момир 

Миловановић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на 

седници одржаној 29. јануара 2019. године.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Дубоко“ 

Ужице за период од  01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Дубоко“ 

Ужице, на седници одржаној 29. јануара 2019. године, број 122/3. 

 

 

ДЕСЕТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 

31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за период од 1. јануара 2018. године до 31. 

децембра 2018. године (IV квартал) који је у уводном излагању детаљно образложио Зоран 
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Бараћ, истакавши да је Управни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 25. јануара 2019. године.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Рзав“ Ариље за 

период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Управни одбор ЈП „Рзав“ Ариље, на 

седници одржаној 25. јануара 2019. године, број 511/2019. 

 

*** 

 

Даљем току седнице не присуствује прим. др Славица Драгутиновић. 

 

ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД“ 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 31. 

децембра 2018. године (IV квартал), који је у уводном излагању детаљно образложила Драгица 

Николић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 25. јануара 2019. године. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ 

Чачак за период 01.01.2018. године до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Водовод“ Чачак, на седници одржаној 25. јануара 2019. године, број 4/3. 

 

 

ДВАНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ПАРКИНГ 

СЕРВИС“  ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

  У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године 

до 31. децембра 2018. године (IV квартал) , који је у уводном излагању детаљно образложио 

Зоран Благојевић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на 

седници одржаној 29. јануара 2019. године.  

  

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Паркинг 

сервис“ Чачак, за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Паркинг сервис“ Чачак, на седници одржаној 29. јануара 2019. године, број 78-2. 
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО 

ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за период од 1. јануара 2018. 

године до 31. децембра  2018. године (IV квартал), који је у уводном излагању детаљно 

образложио Драган Николић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог 

извештаја на седници одржаној 30. јануара 2019. године.  

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

УСВАЈА СЕ  Извештај о  реализацији  Годишњег програма пословања ЈКП „Градско 

зеленило“ Чачак за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 20. јануара 2019. године, број 248/19. 

 

 

ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ЧАЧАК“ 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 31. 

децембра 2018. године (IV квартал), који је у уводном излагању детаљно образложила Тања 

Тодоровић истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на седници 

одржаној 29. јануара 2019. године. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај  о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Чачак“ 

Чачак за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Чачак“ 

Чачак, на седници одржаној 29. јануара 2019. године, број 570/3. 

 

*** 

 

Даљем току седнице присуствује прим. др Славица Драгутиновић. 

 

 

ПЕТНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ГРАДАЦ“ 

ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 31. 

децембра 2018. године (IV квартал), који је у уводном излагању детаљно образложио Драган 

Вукајловић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на 

седници одржаној 31. јануара 2019. године. 
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 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈП „Градац“ Чачак 

за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈП „Градац“ Чачак, на 

седници одржаној 31. јануара 2019. године, број 06-14/19-II. 

 

 

ШЕСНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „МОРАВАЦ“ 

МРЧАЈЕВЦИ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. ГОДИНЕ 

 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ Мрчајевци за период од 1. јануара 2018. године 

до 31. децембра 2018. године (IV квартал) , који је у уводном излагању детаљно образложио 

Миодраг Јаћимовић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја 

на седници одржаној 29. јануара 2019. године, број 2/2019. 

 

 По упознавању са Извештајем Градско веће је једногласно донело следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Моравац“ 

Мрчајевци за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП 

„Моравац“ Мрчајевци, на седници одржаној 29. јануара 2019. године, број 2/2019. 

 

 

СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ ЧАЧАК ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018. 

ГОДИНЕ 

 

 У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о реализацији 

Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ Чачак за период од 1. јануара 2018. године до 

31. децембра 2018. године, (IV квартал) који је у уводном излагању детаљно образложио Петар 

Домановић, истакавши да је Надзорни одбор донео Одлуку о усвајању овог извештаја на 

седници одржаној 30. јануара 2019. године.  

 

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

  Вељко Неговановић осврнуо се на технички део извештаја сматрајући да недостаје 

одлука Надзорног одбора. 

  Милун Тодоровић се осврнуо на потраживања која су наплатива и реална.  

       Петар Домановић истакао је да ће завршни рачун који ће садржати све податке о томе 

бити предат до краја године. Иначе, потраживања предузећа су нешто мања од 300 милиона 

динара од којих привреда дугује око 98 милиона динара, предузеће ради на наплати потраживања 

и попису корисника услуга који из разних разлога до сада нису били пописани. Што се тиче 

исправке потраживања, она ће бити тачно одређена кроз завршни рачун. Наплативост дуговања је 

око 89%. Истакао је да предузеће око две године није утуживало дужнике и није се рачунала 

камата дужницима, те да се поново почело са утуживањем и истакао да наплата иде преко 

извршилаца који имају високе накнаде што представља проблем предузећу али да је то једини 

пут да се нешто наплати. Такође закључују се репрограми са дужницима, а има још простора за 
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побољшану наплату. Истакао је да је предузеће током прошле године набавило неопходну 

механизацију и да је јако тешко у једнох години имати финансијску стабилизацију и инвестирати 

и да је то било изводљиво уз помоћ Града.  

  Прим. др Славица Драгутиновић осврнула се на ставку биланс стања, сталну имовину, 

која је већа 11% у односу на План, па поставља питање да ли је то везано за набавку опреме и 

основних средстава које је помињао известилац. 

 Петар Домановић је одговорио да је та инвестиција била у висини од око 50 милиона 

динара и то кроз кредитно задужење. Набављена  је неопходна механизација, возила и смећари. 

 

*** 

 

Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица 

Дачић. 

*** 

 

  По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело 

следећи: 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

УСВАЈА СЕ  Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац“ 

Чачак за период од 01.01. до 31.12.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор предузећа на 

седници одржано 30. јануара 2019. године, број 626. 

 

 

ОСАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Вукосављевић.  

На основу Закона о безбедности саобраћаја на путевима тело за координацију послова 

безбедности саобраћаја на путевима - Савет за безбедност саобраћаја града Чачка, израдило је 

Предлог плана трошења срадстава намењених финасирању активности које би требале допринети 

повећању безбедности саобраћаја на путевима на територији града Чачка у 2019. години. Према 

пројекцији прилива у буџет од наплаћених казни за саобраћајне прекршаје у 2019. години очекује 

се укупан расположиви износ од 24 милиона динара. Расподела ових средстава односи се на 

поправљање саобраћајне инфраструктуре у износу до 12 милиона динара и средства за остале 

намене такође у износу од 12 милиона динара. Средства за остале намене опредељена су за низ 

активности које би требале допринети подизању нивоа безбедности саобраћаја - накнаду за рад 

Савета за безбедност саобраћаја и стручно усавршавање, израду стратегије у области саобраћаја- 

научно истраживачки рад, превентивно промотивне активности, израду позоришне представе из 

области безбедности саобраћаја, набавку седишта за прворођену децу, потрошног материјала за 

уређаје за откривање саобраћајних прекршаја и светлодбојних прслука за ђаке прваке и других 

дидактичких средстава.Такође је из средстава за остале намене планирана набавка опреме, 

односно возила за хитне интервенције при саобраћајним удесима,  опреме за проширење и 

одржавање постојећег видео надзора и опремање саобраћајне полиције, а у складу са законским 

препорукама.  

 

По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело: 
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ПРОГРАМ  

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

I Овим програмом утврђује се коришћење средстава за финансирање унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима на територији града Чачка за 2019. годину. 

 

II За реализацију овог програма планирана су средства Одлуком о буџету града Чачка за 2019. 

годину у износу од 24.000.000,00 динара, у оквиру Пројекта 0701-01- "Унапређење безбедности 

саобраћаја" и обезбедиће се сразмерно оствареним приходима. 

 

III Структура средстава из тачке 2. овог програма је следећа: 

 

Приходи 

 

1. Приходи планирани Одлуком о буџету од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у 2019. 

години износе 24.000.000,00 динара. 

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ИЗНОСЕ 24.000.000,00 ДИНАРА 

 

 

Расходи и издаци 

 

1. Средства за поправљање саобраћајне инфраструктуре јединице локалне самоуправе 

12.000.000,00 динара и то: 

 

               1.1. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката- поправљање саобраћајне 

инфраструктуре 8.000.000,00 динара и 

               1.2. Текуће поправке и одржавање зграда и објеката-поправљање саобраћајне 

инфраструктуре (полигон за обуку возача) 4.000.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину на позицији 

463, економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање. 

 

2. Средства за остале намене 12.000.000,00 динара и то: 

 

                 1.1. Стручне услуге- накнаде за рад Савета за безбедност саобраћаја и стручно 

усавршавање 100.000,00 динара, 

                 1.2. Остале опште услуге-Израда стратегије у области саобраћаја  2.500.000,00 динара,  

                  1.3. Остале опште услуге-превентивно промотивне активности из области безбедности 

саобраћаја 510.000,00 динара и  

                  1.4. Остале опште услуге-позоришна представа из области безбедности саобраћаја 

590.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину на позицији 

462, економска класификација 423 – Услуге по уговору. 

                 2.1. Материјали за посебне намене-Набавка седишта за прворођену децу 2.000.000,00 

динара, 

                 2.2. Материјали за посебне намене- потрошни материјал за уређаје за откривање 

саобраћајних прекршаја 300.000,00 динара и  

                 2.3. Материјали за посебне намене- набавка светлоодбојних прслука за ђаке прваке и 

дидактичких средстава 500.000,00 динара. 
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Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину на позицији 

464, економска класификација 426 – Материјал. 

 

                 3.1. Опрема за јавну безбедност-набавка возила за хитне интервенције при 

саобраћајним удесима 3.500.000,00 динара, 

                 3.2. Опрема за јавну безбедност-техничко опремање јединица саобраћајне полиције 

500.000,00 динара и 

                 3.3. Опрема за јавну безбедност-набавку опреме за проширење и одржавање постојећег 

видео надзора 1.500.000,00 динара. 

 

Средства су планирана Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину на позицији 

465, економска класификација 512-Машине и опрема. 

 

 

УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 24.000.000,00 ДИНАРА 

 

IV Подела седишта за прворођену децу вршиће се лицима која остварују права у складу са 

Правилником о једнократној новчаној помоћи за новорођену децу („Сл. лист града Чачка“ 

5/2018).“ 

 

V О реализацији овог програма стараће се Градска управа за финансије и Градска управа за 

опште и заједничке послове, а у складу са предлогом Савета за безбедност саобраћаја. 

 

VI Овај програм објавити у „Службеном листу града Чачка“. 

 
 

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ  

 

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

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 27, економска класификација 499 ,,Средства резерве - Стална буџетска 

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 169.500,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење обавеза 

по испостављеним фактурама Завода за јавно здравље Чачак, за извршене услуге узимања 

узорака речних вода, одређивање укупних масти и уља у води и завршно ( стручно) 

мишљење о резултатима испитивања површинских вода по узорцима.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 70, економска 

класификација 484 - Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних 

непогода или других природних узрока, Функционална класификација 130, 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 
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ДВАДЕСЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација  6/1 

Александар Вуколић)   

 

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

истакавши да се решењем обезбеђују додатна средстава на апропријацији 6/1, за новчану помоћ 

у току лечења.  

 

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

Драгомир Шипетић истакао је да је сада почетак буџетске године и да оваква давања 

треба решавати кроз систем  сарадње са Центром за социјални рад коме се већ опредељују 

средства за овакве намене те да Градско веће не треба да троши средства текуће резерве и да је то 

објашњено и на пријему грађана. Стога предлаже да све овакве захтеве и даље треба 

прослеђивати Центру за социјални рад који кроз одговарајућу Одлуку и Правнилник може 

меродавније да одлучује, те да би о томе требало донети посебан закључак.  

 

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

следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 72.000,00 динара (60.000,00 динара нето и 12.000,00 динара 

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

апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици Александра Вуколића, у току лечења 

мајке.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 

– Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности, Функционална класификација 

090, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначеник града,  Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0011 Новчане помоћи.  

 

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

 

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

 

 

ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 Станимир 

Бјелић)   

 

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

Градско веће је једногласно донело следеће: 
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РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 68.400,00 динара (57.000,00 динара нето и 11.400,00 динара 

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

апропријацији 6/1, за новчану помоћ Станимиру Бјелићу из Чачка, у току лечења.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 6/1, економска 

класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, Расходи по наменама 4721 

– Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности, Функционална класификација 

090, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градоначеник града,  Програм 0901 Социјална и дечија заштита, 

ПА 0011 Новчане помоћи.  

 

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

 

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

 

ДВАДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 235 – ОШ 

„Татомир Анђелић“ Мрчајевци) 

 

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

Градско веће је једногласно донело следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 18.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ „Татомир Анђелић“ Мрчајевци, на име исплате 

солидарне помоћи у медицинском лечењу троје запослених.  

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4144 – 

Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи, 

Функционална класификација 912,  Извор финансирања 01              (издаци из средстава 

буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене 

делатности, Индиректни корисник буџетских средтава ОШ „Татомир Анђелић“ 

Мрчајевци, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 0001 Функционисање 

основних школа.   

 

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

 

4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“. 
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ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 – 

ОШ „Прељина“ Прељина) 

 

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

истакавши да се решењем обезбеђују додатна средстава на апропријацији 235 на име плаћања 

превоза ученика ОШ „Прељина“. 

 

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

Драгомир Шипетић сматра да оваква плаћања треба стриктно да буду у оквиру система 

јавних набавки, као што је то урађено са другим категоријама суграђана кроз уговор са 

превозником.  

 

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

следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 710.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 235, за потребе ОШ „Прељина“ Прељина, на име плаћања услуге превоза 

ученика.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска 

класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4727 – 

Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт, Функционална класификација 

912,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник 

буџетских средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник 

буџетских средтава ОШ „Прељина“ Прељина, Програм 2002 Основно образовање и 

васпитање, ПА 0001 Функционисање основних школа.   

 

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

 

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

 

ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА 

ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 542)   

 

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

истакавши да се решењем обезбеђују додатна средстава на апропријацији 542 на име завршетка 

радова на отвореном спортском терену у МЗ „3. Децембар“ Чачак. 

 

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

Др Милан Лукић указао је на техничку грешку у приложеном рачуну. 

Вељко Неговановић поставио је питање да ли се ради о већ завршеним радовима на 

игралишту или још нешто треба радити. Сматра да то питање треба решити трајније, а не сваке 

године радити по мало. 

Владан Милић истакао је да је постављена велика трибина дуж целог игралишта те да се 

на игралишту сваке године одржавају два турнира са учешћем преко 500 деце. Посебно је 
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нагласио учешће грађана и привредника који живе на том подручју за радове на игралишту током 

прошле године у износу од 70% док је остатак определио Град. Међутим, неки радови нису 

могли бити плаћени умајућу у виду ниво средстава са којим се укупно располагало у прошлој 

години, па се на овај начин то омогућава плаћањем у овој години. 

 

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

следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

1. Из  средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града 

Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, 

апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни 

корисник буџетских средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге 

локалне самоуправе, програмска  активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства у износу од 118.272,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на 

апропријацији 542, за потребе МЗ „3. децембар“ Чачак, на име завршетка радова на 

отвореном спортском терену у Месној заједници.   

 

2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 542, економска 

класификација 426 – Материјал, Расход по наменама 4269 – Материјал за посебне намене, 

Функционална класификација 160,  Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета 

Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за финансије, 

Индиректни корисник буџетских средстава – Месна заједница „3. децембар“ Чачак, 

Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе,  ПА 0002 Функционисање месних 

заједница – редовно пословање.    

 

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

 

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

 

 *** 

Даљем току седнице присуствује Милун Тодоровић. 

 

 

ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О 

ПРИБАВЉАЊУ У ЈАВНУ СВОЈИНУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЈУ И 

САНАЦИЈУ ПРОСТОРА БИВШЕ ДЕПОНИЈЕ 

„ПРЕЛИЋИ“   

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић, указавши 

на промену диспозитива односно назива решења са којим називом је дневни ред у овом 

записнику усаглашен. Истакла је да је ЈКП „Комуналац“ Чачак поднео иницијативу за 

прибављање у јавну својину катастарских парцела наведених у тачки један решења, јер су у 

питању парцеле које чине део рекултивисаног и санираног простора бивше депоније „Прелићи“ 

на којима је годинама уназад одлаган комунални отпад, односно извршено заузеће наведених 

парцела одлагањем отпада.  Власницима парцела се већ дужи низ година исплаћује накнада 

штете због немогућности коришћења земљишта, те из разлога економичности треба приступити 

прибављању у јавну својину непокретности, такође део к.п. бр. 142/2 КО Атеница је делом 

рекултивисани и санирани простор бивше депоније, а део је према важећем планском акту 

предвиђен за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода.  Скупштина града Чачка 
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донела  је одлуку о приступању прибављању непокретности у јавну својину oд 23. и 24. новембра 

2016. године којим је одређено да ће поступак прибављања спровести Комисија за грађевинско 

земљиште.  Власници парцела и в.д. директор ЈКП „Комуналац“ сачинили су и потписали 

записник којом приликом су се сагласили и о висини накнаде. Висина накнаде са којом су се 

сагласили власници парцела је 1.300,00 динара по m2 и иста је мања од висине накнаде коју су 

вештаци утврдили као тржишну цену и која износи 1.599,58 динара по m2. Законом о јавној 

својини предвиђено је да о прибављању стварима и располагању истима у својини јединице 

локалне самоуправе под условима прописаним законом одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом 

града Чачка, као орган јединице локалне самоуправе одређена је за одлучивање о прибављању 

непокретности Скупштина града Чачка. Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда прописано је да се непокретности могу прибавити у 

јавну својину непосредном погодбом, али не изнад од стране надлежног органа процењене 

тржишне вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће 

решење, под којим се подразумева случај када непокретност која се прибавља у јавну својину по 

својим карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца права 

коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи образложење 

разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења интереса јединице 

локалне самоуправе и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним 

надметањем, односно прикупљањем писмених понуда; Одлуком о грађевинском земљишту 

прописује да Скупштина града Чачка одлучује у свим осталим случајевима располагања и 

прибављања грађевинског земљишта, а посебно у случајевима размене грађевинског земљишта, 

споразумног давања земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет 

експропријације, отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у поступку враћања одузете 

имовине и обештећења у складу са посебним законом, међусобном располагању власника 

грађевинског земљишта у јавној својини и улагању у капитал јавног предузећа и друштва 

капитала , и да решењем о приступању располагању грађевинским земљиштем Скупштина града 

Чачка одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште. Како се у 

конкретном случају ради о непокретности која по својим карактеристикама једина одговара 

потребама власника, односно корисника, прибављање конкретних парцела је оправдано и 

целисходно, истим се остварује интерес јединице локалне самоуправе и не би могло бити 

обављено јавним надметањем или прикупљањем писмених понуда, то се предлаже Скупштини 

града Чачка, да решење о  приступању прибављању непокретности усвоји у тексту како је то 

предложено. 

 

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

прибављању у јавну својину непокретности за рекултивацију и санацију простора бивше 

депоније „Прелићи“, и доставило Скупштини на разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О 

ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ 

ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „ZORPEKS 

KARGO“ ЧАЧАК  

 

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Градско 

правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам предлог за 

експропријацију к.п. бр. 293/2  у површ. од 77 m2,  к.п. бр. 288/2 површине 421 m2 у делу од 

29/421 реалних и к.п. бр. 288/8 у површини од 199 m2 у делу од 40/199 реалних све КО Чачак у 

циљу изградње улице Љубићске, од предузећа „Zorpeks Kargo“ Чачак, а у корист града Чачка. У 
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току трајања поступка представник предузећа је предложио да му на име накнаде за 

ескпроприсане непокретности буду пренете к.п. бр. 309/1 у површ. од 190 m2, к.п. бр. 309/2 у 

површ. од 49 m2 и к.п. бр. 309/3 у површ. од 3 m2 све КО Чачак, које су у јавној својини града 

Чачка, с тим што би предузеће платило за разлику у површини између ескпроприсане површине 

и површине коју стиче. Законом о јавној својини предвиђено је да о прибављању стварима и 

располагању истима у својини јединице локалне самоуправе под условима прописаним законом 

одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице 

локалне самоуправе. Статутом града Чачка, као Орган јединице локалне самоуправе одређена је 

за одлучивање о прибављању непокретности Скупштина града Чачка. Уредбом о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној 

својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда прописани су услови 

прибављања непокретности и поступак јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

Законом о јавној својини такође је предвиђено да се изузетно, непокретне ствари могу прибавити 

или отуђити непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене 

тржишне вредности (код отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у 

конкретном случају то представља једино могуће решење. О прибављању ствари и располагању 

стварима у јединици локалне самоуправе под условима прописаним законом одлучује орган 

јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и Статутом јединице локалне 

самоуправе. Одлуком о грађевинском земљишту прописано је да Скупштина града Чачка 

одлучује у свим осталим случајевима располагања и прибављања грађевинског земљишта, а 

посебно у случајевима размене грађевинског земљишта, споразумног давања земљишта ранијем 

власнику непокретности која је била предмет експропријације, отуђења неизграђеног 

грађевинског земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са 

посебним законом, међусобном располагању власника грађевинског земљишта у јавној својини и 

улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала. Одлуком се прописује да се решењем о 

приступању располагању грађевинским земљиштем Скупштина града Чачка одређује да ће 

поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште. Прибављање неизграђеног грађевинског 

земљишта у јавну својину Града за потребе уређења површина јавне намене, може, осим у 

поступку прописаном законом којим се уређује експропријација, спровести и споразумом са 

власником грађевинског земљишта, непосредном погодбом, по тржишним условима, у поступку 

и на начин прописан Одлуком. Како се у конкретном случају ради о непокретностима које по 

својим карактеристикама не могу чинити грађевинску парцелу имајући у виду њихову позицију и 

површину, то је оправдано и целисходно споразумно давање земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације па се предлаже Скупштини града Чачка, да 

решење о  усвоји у тексту како је то предложено.  

 

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

приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације од предузећа „Zorpeks kargo“ Чачак, и доставило Скупштини на 

разматрање и доношење. 

 

ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О 

ПРИСТУПАЊУ СПОРАЗУМНОМ ДАВАЊУ 

ЗЕМЉИШТА РАНИЈЕМ ВЛАСНИКУ 

НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈА ЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ 

ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ОД ПРЕДУЗЕЋА „9. 

СЕПТЕМБАР- TISSUE CONVERTING“ ДОО ГОРЊИ 

МИЛАНОВАЦ   

 

 Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Градско 

правобранилаштво града Чачка поднело је Градској управи за урбанизам предлог за 

експропријацију к.п. бр. 320/12 КО Коњевићи у површини од 84 m2 у циљу изградње улице 

Коњевићи 7, од предузећа „9. Септембар – Tissue Converting“ доо Горњи Милановац, а у корист 
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града Чачка. У току трајања поступка странка – предузеће „9. Септембар – Tissue Converting“ доо 

Горњи Милановац је дала предлог за експропријацију к.п. бр. 320/7 КО Коњевићи површине 64 

m2 која је такође планирана за јавну површину, а на основу чл. 10 Закона о експроријацији. 

Истовремено представник предузећа је предложио да му на име накнаде за експроприсане 

непокретности на име накнаде буду пренете к.п. бр. 1404/2 , к.п. бр. 1405/2, к.п. бр. 1406/2, к.п. 

бр. 1417/2 и к.п. бр. 1364/8 све КО Коњевићи укупне површине 581 m2, с тим што би платили за 

разлику у површини између ескпроприсане површине и површине коју стичу. Законом о јавној 

својини предвиђено је да о прибављању стварима и располагању истима у својини јединице 

локалне самоуправе под условима прописаним законом одлучује орган јединице локалне 

самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Статутом 

града Чачка, као орган јединице локалне самоуправе одређена је за одлучивање о прибављању 

непокретности Скупштина града Чачка. Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 

јавног надметања и прикупљања писмених понуда прописани су услови прибављања 

непокретности и поступак јавног надметања и прикупљања писмених понуда. Закон о јавној 

својини предвиђа да се изузетно, непокретне ствари могу прибавити или отуђити непосредном 

погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности ( код 

отуђења), односно не изнад те вредности (код прибављања), ако у конкретном случају то 

представља једино могуће решење. Такође је предвиђено да о прибављању ствари и располагању 

стварима у јединици локалне самоуправе под условима прописаним законом одлучује орган 

јединице локалне самоуправе одређен у складу са законом и Статутом јединице локалне 

самоуправе. Одлука о грађевинском земљишту прописује да Скупштина града Чачка одлучује у 

свим осталим случајевима располагања и прибављања грађевинског земљишта, а посебно у 

случајевима размене грађевинског земљишта, споразумног давања земљишта ранијем власнику 

непокретности која је била предмет експропријације, отуђења неизграђеног грађевинског 

земљишта у поступку враћања одузете имовине и обештећења у складу са посебним законом, 

међусобном располагању власника грађевинског земљишта у јавној својини и улагању у капитал 

јавног предузећа и друштва капитала , а став 5. истог члана Одлуке прописује да се решењем о 

приступању располагању грађевинским земљиштем Скупштина града Чачка одређује да ће 

поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште. Одлуком је такође предвиђено да се 

прибављање неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину Града за потребе уређења 

површина јавне намене, може, осим у поступку прописаном законом којим се уређује 

експропријација, спровести и споразумом са власником грађевинског земљишта, непосредном 

погодбом, по тржишним условима, у поступку и на начин прописан овом одлуком. Како се у 

конкретном случају ради о непокретности (к.п. бр. 1404/2 , к.п. бр. 1405/2, к.п. бр. 1406/2, к.п. бр. 

1417/2 и к.п. бр. 1364/8 све КО Коњевићи)  које су обухваћене Планом генералне регулације 

„Љубић- Коњевићи“ у Чачку и како се према истом наведене парцеле - непокртности налазе у 

Урбанистичкој зони 5 - у саставу урбанистичке целине 5.6 (привреда), а целине 5.5 и 5.6 

представљају радну зону планирану за развој предузећа привреде где је предвиђено формирање 

комплекса секундарних и терцијарних делатности (пословање, трговина, услуга, производња која 

не угрожава житвотну средину и др.) различитих капацитета и структура, то је оправдано и 

целисходно, истим се остварује интерес јединице локалне самоуправе, а отуђење наведених 

непокретности  не би могло бити обављено јавним надметањем или прикупљањем писмених 

понуда, то се предлаже Скупштини града Чачка, да решење о  приступању споразумном давању 

земљишта ранијем власнику непокретности која је била предмет експропријације, усвоји у тексту 

како је то предложено.  

 

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

приступању споразумном давању земљишта ранијем власнику непокретности која је била 

предмет експропријације од предузећа „9. Септембар- Тissue converting“ доо Горњи Милановац, и 

доставило Скупштини на разматрање и доношење.   
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