ЗАПИСНИК
СА ОСАМДЕСЕТТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 9. априла 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 83. седницу Градског већа и истом председаваo.
Констатовао је:
 да од укупно 13 чланова Градског већа седници присуствује 13 чланова: Милун
Тодоровић, Милица Дачић, др Велимир Дробњак, Драгомир Шипетић, прим. др Славица
Драгутиновић, Вељко Неговановић, Мирослав Вукосављевић, Душан Радојевић, Анђелка
Новаковић, Немања Трнавац, Михаило Јовић, Славко Веселиновић и др Милан Лукић.
 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 и председник Стручнe комисијe за избор
годишњих, односно посебних програма у области спорта
Милан Бојовић, помоћник градоначелника и председник Комисије за доделу средстава
црквама и верским заједницама
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града и председник Комисије за пословни
простор
Небојша Бежанић, начелник Градске управе за опште и заједничке послове и председник
Радног тима за израду оснивачког акта
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Милка Станковић, начелник Градске управе за друштвене делатности
Рада Ћојбашић, представник Градске управе за стручне послове Скупштине,
Градоначелника и Градског већа
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Зоран Бараћ, директор ЈП „Рзав Ариље
Зорица Сретеновић, представник „Урбанпројект“ доо Чачак
Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак
Радисав Луковић, директор Дома културе Чачак
Војин Јаковљевић, директор ЈУ „Туристичка организација Чачка“ Чачак
Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције Чачак
Радојица Гавриловић, председник Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за
доделу средстава удружењима
Драгана Јовановић, члан Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја

 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 82. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 82. седнице Градског
већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 82. седнице Градског већа града Чачка број 06-31/2019-III од
13. марта 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, с тим да се исти допуни
следећом тачком:
-

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЈП „СРБИЈАГАС“ БЕОГРАД НА
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ
ROP-CAC-5443-LOCH-2/2019 ОД 4. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ
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 СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА ПО ПРИБАВЉЕНОМ
МИШЉЕЊУ
МИНИСТАРСТВА
ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ
И
ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О
ЧАЧКА

ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ ГРАДА

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЉУБИЋ 2“
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА УСТАНОВИ ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ,
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МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ „ЗРАЧАК“ ЧАЧАК И
ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „1. НОВЕМБАР“ ЧАЧАК
7. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК ЗА 2018.
ГОДИНУ
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ 06-16/2019-II ОД 2. АПРИЛА
2019. ГОДИНЕ
9. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА 2018.
ГОДИНУ
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
11. РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ „ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ
АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
12. УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
РЕШЕЊА
О
ДАВАЊУ
ПРЕТХОДНЕ
САГЛАСНОСТИ АТЛЕТСКОМ КЛУБУ „ЧААК“ ДА НАЗИВ КЛУБА МОЖЕ ДА
САДРЖИ НАЗИВ ГРАДА ЧАЧКА
13. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ
ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1 НА КП. БР. 6901/1 КО ЧАЧАК ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „КОЛИБРИ“
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА,
МИЛАДИНУ ЛАЗОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА
15. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ У
КОРИСТ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ БЕОГРАД
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ ДРУГОГ ИМОВИНСКОГ ПРАВА,
АУТОРСКОГ ПРАВА, ЗА ПОТРЕБЕ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
17. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ( Pertini Toys д.о.о. Београд)
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ( Dan plus internacional д.о.о. Нови Сад)
19. ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ
ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999. ГОДИНЕ У
2019. ГОДИНИ
20. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ
КОРИСНИКА СРЕДСТАВА „SILVER“ ДОО ЧАЧАК
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21. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У 2018. ГОДИНИ
22. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ,
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ СПОРТА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
23. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И
ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ
24. РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ,
ОДНОСНО ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИОЦА ПРОГРАМА О РЕАЛИЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018. ГОДИНИ
25. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ
26. УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У
ГРАДСКИМ
УПРАВАМА,
СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА
И
ГРАДСКОМ
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ГРАДА ЧАЧКА
27. ЗАКЉУЧИВАЊЕ АНЕКСА 1 КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК
28. РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И
ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ
29. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( Завод за јавно здравље Чачак)
30. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( ДОО „Градис“ Чачак)
31. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 5)
32. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 – Миа Мирковић)
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33. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 – Мина Месаровић)
34. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 – Анђела Обрадовић)
35. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 18)
36. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 - ОШ „Владислав Петковић Дис“)
37. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 - ОШ „Танаско Рајић“)
38. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 - ОШ „Вук Караџић“)
39. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 - ОШ „22 децембар“ Доња Трепча)
40. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 236 – Прехрамбено-угоститељска школа Чачак)
41. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 236 – Економска школа Чачак)
42. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 290)
43. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 470/1)
44. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 485 – Школа за основно и средње образовање „1.
новембар“ и Установа „Зрачак“ Чачак)
45. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 538 – МЗ Качулице)
46. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 538 – МЗ Кључ)
47. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ
РЕЗЕРВЕ ( апропријација 543 – МЗ Кукићи)
48. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА НА ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
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49. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ВРШИОЦА
НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

ДУЖНОСТИ

50. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈКОВИЋ РАДЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-4/17-IV-2-01 ОД 11.
ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ
51. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ НА СЛУЖБЕНИ ПУТ ЧЛАНА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
52. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЈП „СРБИЈАГАС“ БЕОГРАД НА
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА
БРОЈ ROP-CAC-5443-LOCH-2/2019 ОД 4. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА СТАТУТА ГРАДА ЧАЧКА ПО
ПРИБАВЉЕНОМ МИШЉЕЊУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Правни
основ за доношење Статута града Чачка садржан је у Закону о локалној самоуправи. Закон о
изменама и допунама Закона о локалној самоуправи донео је низ нових решења у
функционисању локалне самоуправе који представљају корак ка ефикасној, квалитетној,
модерној и отвореној локалној самоуправи из којих разлога се наметнула потреба да се приступи
изради Статута града Чачка. Посебно су важне нове одредбе које се односе на: учешће јавности у
раду локалне самоуправе; проширивање делокруга Градског већа; уређивање, функционисање и
надзор месне самоуправе - месних заједница и остваривање међуградске и међуопштинске
сарадње. У циљу давања могућности грађанима да учествују у креирању и доношењу одлука, у
складу са изменама Закона о локалној самоуправи, одредбама Статута прописује се обавеза
спровођења поступка јавне расправе за доношење најзначајнијих општих аката и проширење
круга овлашћених предлагача за спровођење јавне расправе, у смислу да се јавна расправа може
спровести у поступку доношења других општих аката из надлежности Скупштине града, на
основу одлуке органа надлежног за утврђивање нацрта акта али да предлог може да потекне и од
квалификованог броја грађана. Такође, утврђује се обавеза надлежних органа Града да преко
интернет презентације или на други начин, обавести јавност да се почео са припремом прописа
који доноси Скупштина града. Значајна новина је и да број потписа за грађанску иницијативу
сада износи фиксних 5% од укупног броја грађана са бирачким правом и дефинисана је
могућност да радна тела Скупштине у складу са потребом организују јавна слушања о прописима
и одлукама о којима Скупштина одлучује, чиме се додатно подстиче учешће јавности у раду
локалне самоуправе. Обзиром да се изменама Закона о локалној самоуправи проширује делокруг
Градског већа, предлогом статута се прописује да Градско веће поред раније дефинисаних
надлежности и: прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних
предузећа чији је Град оснивач, подноси тромесечни извештај о њиховом раду Скупштини града,
врши и друге послове, у складу са законом. Овим предлогом Статута предвиђено је да уместо
Скупштине града Градског правобраниоца и заменика Градског правобраниоца поставља и
разрешава Градско веће. Такође, како је недавно ступио на снагу Закон о изменама и допунама
Закона о јавној својини нацрт Статута је усаглашен са овим изменама. Битне измене у Закону о
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локалној самоуправи односе се и на боље и јасније дефинисање положаја месних заједница и
њених органа, као и увођење права надзора органа Града над законитошћу рада и аката месне
заједнице. Проширена су овлашћења Града у погледу уређивања оквира за месну заједницу,
дефинисани су основни принципи избора за савет месне заједнице, начин избора председника
месне заједнице као и основни делокруг рада савета месне заједнице. Предлогом статута уређен
је поступак у коме органи Града могу у складу са потребама, реаговати у процесу оцене
уставности и законитости општег акта месне заједнице односно у надзору над његовом
усаглашеношћу са статутом, актом о оснивању месне заједнице или другим локалним прописима.
Такође дефинисани су и услови и процедура у којима се може распустити Савет месне заједнице.
Статут својим одредбама уређује да Град пружа помоћ месним заједницама у обављању
административно-техничких и финансијско-материјалних послова. Значајне новине односе се на
примену законских одредаба којима се проширује оквир за остваривање међуопштинске сарадње.
у складу са Изменама Закона о локалној самоуправи, проширује се могућност остваривања
сарадње Града са другим градовима и општинама и на послове из поверених надлежности.
Детаљно се уређује и садржај споразума о сарадњи Града са другим градовима и општинама у
Србији у спровођењу њиховог делокруга рада. Измене које су предвиђене у предлогу статута се
односе и на: сазивање седница Скупштине града, предуслова за успешно вршење дужности
одборника, положај помоћника Градоначелника и разрешења и оставке Градоначелника. У
поступку доношења, Предлог статута које је Градско веће утврдило на седници одржаној 13.
марта 2019. године Скупштина града је доставила министарству надлежном за локалну
самоуправу ради прибављања мишљења. Након разматрања достављене документације,
прибављено је Мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе, број 110-0000164/2019-44 од 1.априла 2019. године. У наведеном мишљењу указано је на потребу да се
изврше одређене измене односно допуне предлога Статута, као и препоруке за усклађивање
одређених одредаба ради њиховог прецизирања, те ако се у разумном року недостаци отклоне
може се сматрати да је на Предлог статута добијена сагласност. Из наведеног произилази да је,
пошто су извршене предложене измене и допуне и поступљено по препорукама из наведеног
Мишљења, на Предлог статута добијена сагласност надлежног Министарства.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић је поставио питање које су то битне промене у односу на претходно
утврђени предлог Статута.
Небојша Бежанић је истакао да су уважене сугестије Министарства попут оне у вези
Комисије за избор чланова Савета месних заједница које одредбе сада садрже услове које треба
да испуни председник комисије како би свој посао обављао стручно и професионално. Такође,
сугестија је била да текст Статута садржи опис симбола града Чачка, и поред тога што у вези са
тим постоји посебна Одлука.
По упознавању са нацртом Статута и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог статута града Чачка по прибављеном мишљењу Министарства државне упаве
и локалне самоуправе, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ЈАВНОМ ЗАДУЖИВАЊУ
ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић.
Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину планирано је задужење Града код пословних
банака у износу до 234 милиона динара за потребе финансирања капиталних инвестиционих
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расхода. Од Министарства финансија тражено је и прибављено мишљење о задуживању на 150
милиона динара обзиром на могућу динамику изградње планираних инвестиција у 2019.години.
Преостали дозвољени износ задужења који би Град могао да оствари у складу са Законом о
јавном дугу је преко милијарду и по динара. Град Чачак планира да се задужи код пословних
банака у износу до 150 милиона динара са роком отплате до четири године након истека периода
мировања од 12 месеци и то за финансирање дела капиталних инвестиционих расхода који су
приказани у табели. Неотплаћен део по раније уговореним кредитима за финансирање
капиталних инвестиционих расхода града Чачка пословним банкама износи 125.537.431,11
динара док је износ који се дугује Фонду за развој РС 3.101.687,71 динара тако да укупно
задужење града Чачка на дан 5. април 2019 године износи 128.639.118,82 динара. После добијене
Одлуке о задужењу од стране Скупштине града приступиће се спровођењу процедуре
прикупљања понуда и уговарања кредита.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић истакао је да преостали дозвољени износ задужења, који би Град могао
да оствари у складу са законом, износи преко милијарду и по динара.
Немања Трнавац такође је истакао дозвољени износ за који Град још може да се задужи,
те да се у образложењу ове Одлуке јасно види за које све потребе се Град у овом моменту
задужује, а то није решавање текућих проблема као што се можда некада радило. Сада се ради о
задуживању потребном искључиво због инфраструктурних пројектата који су и планирани
буџетом. Издвојио је реновирање атлетске стазе која ће постати атлетски стадион, за шта су
планирана средства у буџету али је потребно и обезбедити одређена средстава путем
задуживањима, а завршетак те реконструкције град ће учинити бољим и лепшим и биће
грађанима на корист.
Милан Бојовић истакао је да се задужење усмерава великим делом и на инфраструктурне
пројекте из области водоснабдевања па је важно рећи да то ништа не утиче на динамику радова
на овим пројектима већ се отвара могућност брзог почетка радова, а током године у складу са
динамиком радова обезбедиће се и додатна средства уколико буде потребно да се током године
по овим пројектима и даље изводе радови. Важно је рећи и да ниједан од планираних пројеката
није угрожен као и да је несметана динамика извођења радова током читаве године.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о јавном задуживању града Чачка, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднели су Зоран Бараћ и Небојша
Бежанић. Овом Одлуком усклађује се Оснивачки акт Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав"
Ариље са одредбама Закона о јавним предузећима и Закона о локалној самоуправи тако да Јавно
предузеће наставља са обављањем делатности на основу ове одлуке. Јавно предузеће за
водоснабдевање "Рзав" Ариље су основале општине на основу Одлуке о организовању јавног
предузећа за водоснабдевање «Рзав» Ариље донете од стране Скупштина општина оснивача у
истоветном тексту и то: Скупштина општине Ариље, Скупштина општине Пожега, Скупштине
општине Лучани, Скупштина општине Чачак и Скупштина општине Горњи Милановац,
средствима оснивача и средствима Републике Србије. Јавно предузеће за водоснабдевање «Рзав»
Ариље, уписано је у судски регистар код Окружног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 у мају
1987. Године и Фи 1/90 у јануару 1990. године и извршено је превођење код Агенције за
привредне регистре Решењем број БД.23776/2005 од 20. Јуна 2005. године и уписано у регистар
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Агенције за привредне регистре решењем број БД.23776 од 20. Јуна 2005. године. Доношењем
овог оснивачког акта предузеће наставља са обављањем делатности у складу са његовим
одредбама. Овом Одлуком уређују се права и обавезе оснивача и овог предузећа у обављању
делатности од општег интереса, а нарочито: назив и седиште оснивача; пословно име и седиште
предузећа; претежна делатност предузећа; права, обавезе и одговорности оснивача према
предузећу и предузећа према оснивачу; услови и начин утврђивања и распоређивања добити,
односно начин покрића губитака и сношење ризика; услови и начин задуживања предузећа;
заступање предузећа; износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;
органи предузећа; имовина која се не може отуђити; располагање стварима у јавној својини која
су пренета у својину предузећа у складу са законом; заштита животне средине и друга питања
од значаја за несметано обављање делатности за коју је основано предузеће. Предузеће је
основано и послује на неодређено време ради:сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за
пиће овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у општинама Ариље, Пожега, Лучани,
Чачак и Горњи Милановац; развоја и унапређивања обављања делатности; обезбеђивање
техничко - технолошког и економског јединства система и усклађивање његовог развоја; стицања
добити и остваривања другог законом утврђеног интереса, у ком циљу наставља да ради и на
основу ове Одлуке.Предузеће су основале општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи
Милановац средствима оснивача и средствима Републике Србије, а ради остварења заједничког
интереса, у чије име оснивачка права врше Скупштине оснивача: општине Ариље, Пожега,
Лучани и Горњи Милановац и Град Чачак.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић осврнуо се на чланство у Надзорном одбору предузећа у саставу: један
члан је представник Чачка, један члан је из реда запослених док се трећи члан „ротира“ на
мандатни период од 4 године по следећем редоследу: предстаник Пожеге, потом Ариља, Лучана
и Горњег Милановца.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље и
доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
„ЉУБИЋ 2“
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење Плана детаљне регулације „Љубић 2“ садржан је у Закону о планирању и
изградњи којим је прописано да урбанистички план доноси скупштина јединице локалне
самоуправе. Плански основ за израду Плана детаљне регулације „Љубић 2“ је План генералне
регулације „Љубић -Коњевићи“ у Чачку. На седници Скупштине града Чачка одржаној 2015.
године донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације „Љубић 2”. Градска управа за
урбанизам донела је Решење о неприступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Плана на основу које је обрађивач плана „Урбанпројект“ предузеће за консалтинг, урбанизам,
пројектовање и инжењеринг Чачак припремио материјал за рани јавни увид. Након раног јавног
увида, обрађивач плана „Урбанпројект“ ад Чачак припремио је нацрт Плана.Након стручне
контроле нацрта Плана детаљне регулације „Љубић 2” обављен је јавни увид у трајању од 30
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 јавног увида и
одржане јавне седнице, на затвореној седници Комисије за планове констатовано је да је нацрт
Плана детаљне регулације „Љубић 2” може упутити у даљу процедуру доношења, односно
доставити Градском већу и Скупштини града Чачка на усвајање.
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Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ ад
Чачак, путем видео презентацијe, упознала је чланове Градског већа са овим планским
документом, детаљно образлажући садржај истог.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Милун Тодоровић затражио је објашњење шта План регулације предвиђа на локацији
„Свислајон“.
Зорица Сретеновић, је одговорила да је тај део из захвата плана искључен јер је планиран
за претежну намену становање средње густине у оквиру кога се могу планирати само
компактибилни садржаји становању тако да ће се планом генералне регулације подручја чија је
израда у току простор „разрадити“ и предвидети садржаји који не угрожавају примарну намену
становања, а ти садржаји су нпр услуге угоститељства, чиста производња, здравство, социјална
заштита, предшколска установа итд.
Милан Бојовић осврнуо се на једну планирану саобраћајницу која тренутно не постоји у
неизграђеном делу.
Зорица Сретеновић је одговорила да је поменута улица која сада делимично постоји
планирана како би се улице у унутрашњости тог простора повезале и предвиђена је тамо где
постоји просторна могућност за то.
По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог плана детаљне регулације „Љубић 2“, и доставило Скупштини на разматрање
и доношење.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење Одлуке о такси превозу садржан је у Закону о превозу путника у друмском
саобраћају којим је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе прописује, односно
уређује, ближе услове и начин обављања такси превоза. Такође, обрасце такси дозвола за возача
и возило прописује јединица локалне самоуправе, као и изглед и димензије кровне ознаке коју
издаје Градска управа. Јединица локалне самоуправе прописује програм, начин и трошкове
полагања испита о познавању локалне самоуправе. Законом о прекршајима прописано је да се
прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града. Услови и начин обављања такси превоза
прописани су Законом о превозу путника у друмском саобраћају, а овом одлуком само се
прописују поједини ближи услови, а посебно начин издавања решења о одобрењу обављања
такси превоза, такси дозвола за возача и такси дозвола за возило.Градска управа за урбанизам
града Чачка објавила је 21. марта 2019. године, обавештење о почетку рада на изради ове одлуке
на интернет страници града Чачка, радни текст нацрта Одлуке и позив заинтересованим
грађанима да евентуалне примедбе, предлоге и сугестије у вези текста Одлуке доставе у року од
10 дана од објављивања позива. У наведеном року није било примедби, предлога или сугестија.
Предложила је да члан 20. Одлуке буде измењен бољом правно-техничком формулацијом. Овај
предлог Градско веће је једногласно прихватило.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Игор Трифуновић надовезао се на излагање уводничара истакавши да је у поступку израде
одлуке одржано низ састанака са представницима такси удружењима на којим састанцима је и
лично присуствовао, да је одлука урађена уз њихову сагласност и самим тим што није било
примедби сматра да је квалитетна. Такође је истакао да градско руководство чини све да такси
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удружењима пружи логистику, да је Закон прописао услове за добијање такси дозволе и
евентуални проблеми који се могу јавити решавају се у сарадњи са ресорним Министарством.
По упознавању са нацртом Одлуке и завршеном претресу Градско веће је једногласно
утврдило Предлог одлуке о такси превозу, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ШЕСТА 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 И
ШКОЛИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „1.
НОВЕМБАР“ ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење решења о давању на коришћење сале за физичко васпитање, укупне нето
површине 1239,36m2, приземне спратности, бруто површине основе објекта 1393m2, ознаке 3 на
к.п.бр.3948/1 КО Чачак, 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 и Одлуком о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града
Чачка прописано је да Скупштина града Чачка одлучује о прибављању и располагању
непокретностима у јавној својини Града. Повод за доношење решења о давању на коришћење
овог објекта је иницијатива Градоначелника града Чачка од 29. марта 2019.године. Градска
управа за урбанизам града Чачка издала је решење о употребној дозволи 28. марта 2019. године
за објекат сале за физичко васпитање са трибинама за потребе Установе за дневни боравак деце,
младих и одраслих са сметњама у развоју „Зрачак“ Чачак и Школе за основно и средње
образовање „1.Новембар“ Чачак. Разлог за давање на коришћење објекта ближе описаног тачком
I изреке решења Установи и Школи је побољшање услова за обављање делатности ради које су
основане.
По познавању са нацртом Решења Градско веће града Чачка једногласно је утврдило
Предлог 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 и Школи за основно и
средње образовање „1. Новембар“ Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
СЕДМА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ГРАДАЦ“
ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

Драган Вукајловић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове
Градског већа са Извештајем о пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину, детаљно
образлажући рад овог предузећа у извештајном периоду и нагласио да је предузеће делатност
обављало у свему према усвојеним програмима и то: Програмом пословања, Програмом
одржавања, заштите и развоја општинских путева, улица и некатегорисаних путева на територији
града Чачка и Програмом уређивања грађевинског земљишта. Истакао је да је у извештајном
периоду ово предузеће остварило укупан приход у износу од 93.639.245,00 динара и укупан
расход у износу од 92.937.620,00 динара, као и нето добит у износу од 11.331,00 динара. Извештај
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о пословању предузећа усвојио је Надзорни одбор предузећа на седници одржаној 2. априла 2019.
године.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о
пословању ЈП „Градац“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
усвајање.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК БРОЈ
06-16/2019-II ОД 2. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драган Вукајловић.
Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 2. априла 2019. године, донео је Одлуку о
расподели добити која се, у складу са Законом и другим прописима који уређују расподелу
добити и покриће губитака, распоређује на: нераспоређену добит и буџет оснивача.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке
о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Градац“ Чачак број 06-16/2019-II од 2.
априла 2019. године, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОМА КУЛТУРЕ ЧАЧАК ЗА
2018. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда, Градско веће је размотрило Извештај о раду Дома
културе Чачак за 2018. годину који је у уводном излагању детаљно образложио Радисав
Луковић и указао на реализоване активности ове Установе у свим сегментима рада и нагласио да
су се све активности одвијале у складу са усвојеним Програмом.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да је Дом културе Програм за 2018. годину у
потпуности остварио и сматра да је одлично што у Извештају за претходну годину постоји
податак о броју посетилаца Установе јер је јако добро знати колико је суграђана пропратило све
програме Дома културе Чачак. Поставила је питање у вези Глумачке радионице за децу, то јест да
ли радионица остаје у оквиру Дома културе или ће можда прећи у новоосновано Градско
позориште.
Душан Радојевић придружио се похвалама и истакао посебан напредак у домену
дигитализације рада Установе као и рад са младима. Посебно је похвалио набавку DSP уређаја,
затим набавку софтвера за онлајн продају карата као и израду сајта. Све то омогућава грађанима
и посетиоцима Чачка да имају лакши приступ информацијама и куповини карти. Такође је
истакао да је нађено дугорочно адекватно решење за публикацију часописа „Градац“ што сматра
похвалним јер је после дугог низа година овај проблем решен а што су похвалили и медији.
Истакао је и велики број представа у претходној години са повећаним бројем посетилаца и
нарочито посету млађе публике када су у питању биоскопске представе које се приказују у Чачку
одмах након приказивања у Београду.
Радисав Луковић одговорио је да је Глумачка радионица за децу настала и остаје да ради у
оквиру Дома културе и бавиће се едукацијом најмлађих чланова узраста основна школе и делом
средња школа док се у Градском позоришту баве професионалном глумом. Истакао је да је
директор Градског позоришта и сам поникао у Глумачкој радионици за децу при Дому културе.
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По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
усвојило Извештај о раду Дома културе Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на
разматрање и усвајање.
ДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
„ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧАЧКА“ ЗА 2018. ГОДИНУ

У уводном излагању по овој тачки дневног реда Војин Јаковљевић упознао је чланове
Градског већа са Извештајем о раду ЈУ „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину,
детаљно образлажући све активности ове установе у извештајном периоду. Посебно се осврнуо
на активности у области маркетинга и промоције, активности на унапређењу и развоју туризма
као и манифестације у организацији ове Установе. У даљем излагању образложио је структуру
прихода у 2018. години према изворима финансирања и извршење тих средстава према Плану и
програму ове установе, обзиром да се финансирање ове установе врши из буџета града,
сопствених прихода и прихода из других извора.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Прим. др Славица Драгутиновић истакла је да се резултати рада Туристичке организације
Чачка виде и истакла да је повећање од 26% од сопствених прихода похвално, такође и повећан
број ноћења за скоро 7.000 у односну на 2017. годину. Осврнула се на промоцију туризма и
посете сајмовима као кључне јер се на сајмовима заинтересовани могу упознати са садржајима
које нуди град Чачак. Осврнула се на сајмове сеоског туризма и учешће Чачка на њима.
Поставила је питање зашто није одржан Камп младих истраживача 2017. године.
Душан Радојевић истакао је да је директор Установе од самог почетка енергично кренуо у
решавање многих наслеђених проблема и из овог Извештаја се виде два правца развоја
Туристичке организације а то су изградња туристичке инфраструктуре као предуслов за рад у
наредном периоду и промоција рада Установе како на на друштвеним мрежама тако и у локалним
медијима и шире али и учешћем на домаћим и иностраним сајмовима што похваљује и сматра да
у том правцу треба наставити, те да је Туристичка организација Чачка за своју публикацију
добила и награду. Такође је истакао отварање Сувенирнице као нешто на шта се дуго чекало, те
да ће приход од продаје сувенира сигурно расти у наредном периоду. Такође је истакао и план да
се изгради Забавни парк за младе у овој години. Сматра потребним да се у финансијском
извештају и ове и других установа наведу подаци за прошлу али и за претходну годину ради
поређења обзиром на велики помак у нивоу средстава добијених из других извора преко
пројеката а мање из буџета Града. На крају истиче као похвално што је Установа наплатила
дуговања из претходног периода.
Михаило Јовић је питао за информацију о броју страних туриста.
Војин Јаковљевић одговорио је да је Чачак учествовао на сајмовима сеоског туризма у
Крагујевцу и Краљеву, а што се тиче кампа младих истраживача њега су онемогућиле обилне
падавине током тог дела године. Број страних туриста је 17.521 у прошлој години, највише
немачких због два нова предузећа у Чачку, а истакао је и повећан број кинеских туриста.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно
усвојило Извештај о раду Јавне установе „Туристичка организација Чачка“ за 2018. годину, и
доставило Скупштини на разматрање и усвајање.
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ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ
„ГРАДСКЕ СТАМБЕНЕ АГЕНЦИЈЕ“ ЧАЧАК
ЗА 2018.
ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда Градско веће је размотрило Извештај о раду Градске
стамбене агенције Чачак за 2018. годину који је у уводном излагању образложила Бранкица
Јелић указујући на реализоване активности Агенције у извештајном периоду. Истакла је да су
све активности реализоване у складу са усвојеним Планом и програмом пословања за 2018.
годину. Послови Градске стамбене агенције су: развој и управљање стамбеним пројектима;
израда програма организације и координација изградње, продаје и куповине станова и пословног
простора за потребе Града Чачка; координација свих учесника у одабиру корисника социјалног
становања и успостављање везе са крајњим корисницима, израда и имплементација Градске
стамбене стратегије; развој нових програма финансирања становања, јавно-приватно
партнерство, као и развој програма финансирања социјалног становања; активно учешће у
предлагању прописа за извршавање закона и општих аката Града у сфери стамбене политике;
вођење евиденције о становима и пословном простору на којима је корисник Агенција; вођење
евиденције корисника станова и пословног простора на којима је корисник Агенција, као правни
следбеник Фонда за изградњу станова солидарности општине Чачак; развој пројеката о
некретнинама, повезивање финансијских, техничких и физичких средстава за реализацију
пројеката о некретнинама, за каснију продају, за стамбене и друге зграде и истраживање тржишта
и испитивање јавног мнења. Што се тиче финансијских показатеља истакла је да је Градска
стамбена агенција у 2018. години исказала добит у износу од 301.768,5 динара.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду
Градске стамбене агенције Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
усвајање.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ
ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ АТЛЕТСКОМ КЛУБУ
„ЧААК“ ДА НАЗИВ КЛУБА МОЖЕ ДА САДРЖИ НАЗИВ
ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Мирослав Петковић.
Правни основ за доношење овог решења садржан је у Закону о спорту којим је прописано да
назив спортског удружења може да садржи назив Републике Србије, аутономне покрајине или
јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност надлежног органа Републике Србије,
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. Закона о локалној самоуправи и
Статутом града Чачка прописано је да Скупштина града даје сагласност на употребу имена, грба
и другог обележја града. Атлетски клуб „ЧААК“ обратио се захтевом за давање сагласности да
назив Атлетског клуба уместо „ЧААК“ у свом називу садржи назив града Чачка. Како се
Атлетски клуб „ЧААК“ дуже време успешно бави овим спортом и представља Град на разним
спортским такмичењима у земљи и иностранству, постижући значајне резултате и у чијем раду
учествују бројни успешни чачани, врхунски такмичари, тренери и спортски радници, то се
предлаже да Скупштина донесе решење о давању претходне сагласности да назив Атлетског
клуба може да садржи назив града Чачка.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдило Предлог
решења о давању претходне сагласности атлетском клубу „ЧААК“ да назив клуба може да
садржи назив града Чачка, и доставило Скупштина на разматрање и доношење.
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ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА
РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА ОЗНАКЕ 1 НА КП. БР. 6901/1
КО ЧАЧАК ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „КОЛИБРИ“

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни
основ за доношење решења о извођењу радова на реконструкцији објекта ознаке 1 на к.п.бр.
6901/1 КО Чачак, бруто површине основе објекта 901m2, приземне спратности, који је у јавној
својини града Чачка садржан је у Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у
јавној својини града Чачка којом је прописано да Градско веће града Чачка доноси одлуку о
извођењу радова на реконструкцији непокретности у својини Града. Повод за доношење решења
о извођењу радова на реконструкцији објекта је иницијатива Градоначелника града Чачка од 11.
марта 2019.године. Објекат у јавној својини града Чачка, по намени је дечији вртић „Колибри“ из
мреже вртића Предшколске установе „Моје детињство“ и обзиром да још није донет акт о давању
на коришћење предметног објекта предшколској установи, Град управља објектом и предузима
прописане радње за добијање потребних одобрења за извођење радова на реконструкцији.
Градска управа за урбанизам града Чачка издала је локацијске услове 25. марта 2019.године за
реконструкцију постојећег објекта - дечјег вртића у копији плана ознаке 1, постојеће и будуће
спратности П, који ће имати укупну бруто површину 905,75 м2 и нето површину 798,71м2, на к.п.
бр. 6901/1 К.О. Чачак. Разлог за доношење решења о извођењу радова на реконструкцији објекта
је побољшање енергетске ефикасности објекта, обзиром да је објекат изграђен осамдесетих
година.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела Милица
Дачић истакавши да је доношење овог решења потребно ради аплицирања на конкурсу
Министарства рударства и енергетике који се тиче побољшања енергетске ефикасности објеката
у јавној својини и нагласила да се није одустало од изградње новог објекта који је потребан овом
подручју и због чега је током прошле године и измењен плански документ.
По упознавању са предлогом Решења и завршеном претресу Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
о извођењу радова на реконструкцији објекта ознаке 1 на к.п.бр. 6901/1 КО Чачак
Дечији вртић Колибри
I ПРИСТУПА СЕ извођењу радова на реконструкцији објекта ознаке 1 на к.п.бр. 6901/1
КО Чачак, бруто површине основе објекта 901m2, приземне спратности, који је у јавној својини
града Чачка.
II Реконструкција објекта ближе описаног тачком I овог решења обухвата извођење
радова на побољшању енергетске ефикасности заменом фасадне столарије, улазних врата и
прозора, постављањем унутрашње кровне термоизолације, извођењем гипсарских и молерских
радова унутар целог објекта и постaвљањем спољне термоизолације.
III Одлуком о буџету града Чачка опредељена су средства за израду техничке
документације за прибављање одобрења за извођење радова, на основу кога ће Град учествовати
на конкурсу код Канцеларије за јавна улагања или код државних институција, у циљу
прибављања средстава за реализацију инвестиције, чија је вредност процењена на 12.500.000,00
динара.
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IV На основу овог решења Градоначелник града Чачка ће Градској управи за урбанизам
града Чачка поднети захтев за издавање решења о одобрењу извођења наведених грађевинских
радова.
V Град Чачак као носилац права јавне својине на објекту ближе описаном у тачки I овог
решења, врши права инвеститора.
VI Ово решење објавити у Службеном листу града Чачка.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О
ОТУЂЕЊУ ГРАДСКОГ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ГРАДА ЧАЧКА, РАДИ ОЗАКОЊЕЊА, МИЛАДИНУ
ЛАЗОВИЋУ ИЗ ЧАЧКА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1. ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине града Чачка кп. бр. 480/5 у површини од 784 м2 и 1388/2
у површини од 225м2 обе КО Коњевићи, непосредном погодбом, ради озакоњења објекта
саграђеног на к.п. бр. 479/2,479/6,481/7 и 481/3 све КО Коњевићи, Миладину Лазовићу из Чачка
ул. Моравска 28, ЈМБГ 0101952782879,
за износ накнаде од 2.983.542,37
(двамилионадеветстотинаосамдесеттрихиљадепетсточетрдесетдва и 37/100) динара које да плати
у року од 15 дана од дана закључења уговора, као и да плати све обавезе проистекле из уговора,
односно порез на пренос апсолутних права и трошкове овере.
2. Стицалац је дужан да у року од 30 дана од дана пријема решења закључи са ЈП
"Градац" Чачак уговор о отуђењу градског грађевинског земљишта, којим ће ближе регулисати
међусобна права и обавезе, а уколико исти не закључи у остављеном року или не плати цену у
року утврђеном овим решењем и уговором, решење ће бити поништено.
3. На основу овог решења и уговора о отуђењу, а после исплате целокупног износа цене и
потврде ЈП "Градац" Чачак о исплати, стицалац може у јавној књизи о евиденцији непокретности
и правима на њима уписати право својине.
Oбразложење
Миладин Лазовић из Чачка, поднео је иницијативу за отуђење градског грађевинског
земљишта из јавне својине и прибављање истог у приватну својину. У иницијативи је наведено да
је власник објекта сарађеног на к.п. бр. 479/2,479/6,481/7 и 481/13 све КО Коњевићи, који је у
поступку озакоњења, као и да се објекат који је предмет озакоњења делом налази на к.п. бр. 480/5
и 1388/2 обе КО Коњевићи. Поднета иницијатива је испитана, па након што је утврђено да је иста
уредна, потпуна, целисходна и поднета од стране овлашћеног лица, Градско веће града Чачка
донело је решење о приступању отуђењу број 06-31/2019-III од 18.02.2019. године.Уз
иницијативу су приложени копија плана, лист непокретности.
У наставку поступка Комисија за грађевинско земљиште је прибавила обрачун накнаде за
отуђење од ЈП "Градац" Чачак, са којим се сагласио подносилац иницијативе и извршила увид у
прикупљене доказе.
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Увидом у лист непокретности утврђено је да су јавну својину града Чачка уписане к.п. бр.
480/5 и 1388/2 све КО Коњевићи.
Увидом у обрачун ЈП „Градац“ Чачак, утврђено је да је износ за отуђење 2.983.542,37
динара.
На основу свега изнетог оправдано је и целисходно извршити измену граница суседних
парцела.
Члан 11. став 1. Одлуке о грађевинском земљишту прописује да Градско веће града Чачка
одлучује о отуђењу и прибављању земљишта у јавној својини у случајевима прописаним Законом
о планирању и изградњи (отуђење грађевинског земљишта ради изградње, озакоњења, исправке
граница, формирања грађевинских парцела и др.), а став 3. истог члана да надлежни орган који
одлучује о располагању и прибављању грађевинског земљишта доноси решење о приступању
располагању грађевинским земљиштем у јавној својини. Члан 11. став 5. Одлуке о грађевинском
земљишту прописује да надлежни орган решењем о приступању располагању грађевинским
земљиштем одређује да ће поступак спровести Комисија за грађевинско земљиште.
Са напред наведених разлога донето је решење као у диспозитиву.
ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ У КОРИСТ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“
БЕОГРАД

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весне Дмитрић. Овим
решењем установљава се право стварне службености у корист JBП „Србијаводе“ Београд, ради
изградње Главне дистрибутивне мреже за наводњавање хидромелиорационог система ХМС
„Парменац“ у КО Пријевор и КО Трбушани као повласног добра на грађевинском земљишту у
јавној својини града Чачка, без накнаде.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела Милица
Дачић истакавши да истовремено са реконструкцијом канала са припадајућим објектима од
бране Парменац до Љубића, у дужини од око 5,5 километара, ЈВП „Србијаводе“ гради главну
дистрибутивну мрежу за наводњавање и хидромелирациони систем Парменац за шта је пројекат
већ спреман, а овом одлуком испуњава се правни услов за улазак у процедуру. Вредност
инвестиције је преко 500 милиона динара, а изградњом овог система унапредиће се узгајање
пољопривредних култура на око 500 хектара земље у власништву пољопривредника са овог
подручја.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1.УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне службености у корист JBП „Србијаводе“ Београд,
Булевар уметности 2 А, ради изградње Главне дистрибутивне мреже за наводњавање
хидромелиорационог система ХМС „Парменац“ у КО Пријевор и КО Трбушани на к.п. бр. 2080,
2799, 2798/1, 2798/2, 2798/3, 2798/4, 2798/5 све КО Пријевор и к.п. бр. 1936/3 и 1936/7 обе КО
Трбушани, као повласног добра на грађевинском земљишту у јавној својини града Чачка, без
накнаде.
2.Службеност се састоји у извођењу радова на изградњи цевовода са надземним
хидрантима ø 100 mm на к.п. бр. 2080, 2799, 2798/1, 2798/2, 2798/3, 2798/4, 2798/5 све КО
Пријевор и к.п. бр. 1936/3 и 1936/7 обе КО Трбушани.
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3. Обавезује се стицалац права службености да у року од 30 дана од дана достављања овог
решења са градом Чачком закључи уговор о установљавању права стварне службености с тим
што нема обавезу плаћања накнаде за установљавање права службености обзиром да се
службеност установљава у циљу изградње дистрибутивне мреже за наводњавање
хидромелиорационог система ХМС „Парменац“ ради побољшања физичких особина земљишта –
наводњавања.
Образложење
ЈВП „Србијаводе“ Београд поднело је Градској управи за урбанизам, као надлежном
органу управе иницијативу за установљавање права службености на к.п. бр.
2080, 2799, 2798/1, 2798/2, 2798/3, 2798/4, 2798/5 све КО Пријевор и к.п. бр. 1936/3 и 1936/7 обе
КО Трбушани ради изградње дистрибутивне мреже за наводњавање хидромелиорационог
система ХМС „Парменац“ како би се побољшале физичке особине земљишта додавањем воде,
унапредило узгајање пољопривредних култура и тако решио вишедеценијски проблем
наводњавања земљишта које је приварно власништво локалног становништва.
Списи предмета су достављени Комисији за грађевинско земљиште, ради утврђивања да
ли су испуњени услови за установљавање службености, као и да ли је установљавање
службености оправдано и целисходно.
Комисија за грађевинско земљиште је разматрала поднету иницијативу и приложене
доказе и на основу налаза вештака донела закључак да су испуњени услови за конституисање
службености, као и да је исто неопходно, оправдано и целисходно.
Увидом у лист непокретности 218 за КО Пријевор утврђено је да су 2080, 2799, 2798/1,
2798/2, 2798/3, 2798/4, 2798/5 све КО Пријевор у јавној својини града и да су по намени
некатегорисани пут, а увидом у лист непокретности 301 за КО Трбушани утврђено је да су 1936/3
и 1936/7 обе КО Трбушани у јавној својини града Чачка и да су по намени некатегорисани пут.
Увидом у локацијске услове издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка
број ROP-CAC-22323-LOCH-2/2018 од 25.09.2018. године за изградњу Главне дистрибутивне
мреже за наводњавање хидромелиорационог система ХМС „Парменац“ у КО Пријевор и КО
Трбушани утрврђено је да је на основу достављеног ИДР, услова ималаца јавних овлашћења и
Просторног плана града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“ бр. 17/2010) Главне дистрибутивне мреже
за наводњавање хидромелиорационог система ХМС „Парменац“ у КО Пријевори КО Трбушани
могућа изградња Главне дистрибутивне мреже за наводњавање хидромелиорационог система
ХМС „Парменац“ у КО Пријевор и КО Трбушани.
Инвеститор објекта је ЈВП „Србијаводе“ Београд.
Чланом 6. Закона о основама својинскоправних односа („Сл. лист СФРЈ“ бр. 6/80 и 36/90,
„Сл. лист СРЈ“ 29/96 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 115/2000 и др. закон) прописано је да се на ствари на
којој постоји право својине може засновати право службености, право стварног терета и право
залоге, под условима одређеним законом, а чланом 7. истог закона да се стицање, заштита и
престанак права својине, права службености, права стварног терета и права залоге уређују
законом.
Чланом 67. ст. 1 Одлуке о грађевинском земљишту прописано је да Градско веће града
Чачка може донети решење о установљавању права стварне службености на грађевинском
земљишту у јавној својини Града, као послужном добру, када је према прописима којима се
уређује изградња, односно другим прописима, уговор о установљавању права службености
предвиђен као услов за издавање грађевинске дозволе за изградњу објекта, односно решења о
одобрењу за извођење радова, као и у другим случајевима када је то, с обзиром на околности,
неопходно.
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Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 9. априла 2019. године, а у складу са
чланом 67. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРИБАВЉАЊУ ДРУГОГ
ИМОВИНСКОГ ПРАВА, АУТОРСКОГ ПРАВА, ЗА ПОТРЕБЕ
ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић, Градско
веће је једногласно донело следеће:
РЕШЕЊЕ
1.ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину града Чачка, а за потребе ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
друго имовинско право, ауторско право „програм – СМС система за контролу и наплату
паркирања“ од предузећа DOCUS ДОO Чачак, ул. Милоша Ћосића бб, на одређено време
односно до 31.12.2019. године, без накнаде.
2. Овлашћује се ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак да са предузећем „DOCUS“ ДОО Чачак
закључи уговор којим ће ближе уредити међусобна права и обавезе.
Образложење
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак поднело је Градској управи за урбанизам, као надлежном
органу управе иницијативу за доношење одлуке о прибављању у јавну својину града Чачка, а за
потребе овог јавног предузећа, другог имовинског права, ауторског права, програм – СМС
система за контролу и наплату паркирања“ од предузећа DOCUS ДОО Чачак, ул. Милоша
Ћосића бб, на одређено време односно до 31.12.2019. године, без накнаде. Наиме, ЈКП „Паркинг
сервис“ услугу паркирања по чл. 15. Одлуке о обављању комуналне деластности управљања
јавним паркиралиштима наплаћује на три начина, а један од начина је путем мобилног телефона
слањем СМС поруке. Обзиром да је уговор за инсталирани систем СМС контроле и наплате
паркинг услуга истекао, расписана је јавна набавка. У поступку јавне набавке заинтересовано
лице „Ђоковић софтвер“ из Чачка уложило је приговор за заштиту права, предузеће је приговор
одбило као неоснован , застало са поступком јавне набавке и предмет доставило на одлучивање
Комисији за решавање приговора Управе за јавне набавке Београд. Поступак пред Управом за
јавне набавке траје дуже него што је то законом предвиђено, а у међувремену предузеће трпи
губитке у виду повећаног трошка за штампање тзв. греб-греб картица и штампаних карата,
плаћања запослених и смањење ефикасности наплате услуге паркирања (прода се мање картица у
односу на број послатих СМС порука). У међувремену предузеће је контактирало са DOCUS
ДОО Чачак, које поседује програм – СМС система за контролу и наплату паркирања, а именовано
предузеће је самоиницијативно понудило да граду Чачку и ЈКП „Паркинг сервис“ стави на
располагање овај систем без накнаде.
Чланом 2 ст. 5 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка прописано је да друга имовинска права, у смислу ове одлуке, су право на
патент, право на лиценцу, модел, узорак и жиг, ауторско и сродна права, право коришћења
техничке документације и друга имовинска права утврђена законом којим је уређена јавна
својина, а чланом 38. ст.1. исте одлуке прописано је прибављању и располагању другим
имовинским правима у вези са којима Град има одговарајућа права одлучује Градско веће града
Чачка, сходном применом одредби ове одлуке које се односе на прибављање и располагање
непокретним стварима у јавној својини Града.
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Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 9. априла 2019. године, донело је
решење као у диспозитиву.
СЕДАМНАЕСТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ (
Pertini Toys д.о.о. Београд)
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића,
Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
Да се предузећу PERTINI TOYS DOO BEOGRAD, Врачар, Синђелићева број 4, матични
број 20086939, ПИБ 104069129, које заступа директор Александар Игњатовић, изда у закуп
непосредном погодбом, на период од 5 година, пословни простор у власништву града Чачка, који
се налази у Чачку, у улици Кужељевој број 9 површине 61,00м2, са месечном закупнином у
износу од 107.756,52 динара тј. 911,80 еура увећаним за ПДВ од 20%.
На основу овог решења, град Чачак и закупац, закључиће уговор о закупу пословног
простора. Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац ће бити у обавези
да приложи 2 менице са меничним овлашћењем, евидентиране код Народне банке Србије по
серијском броју, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне услуге.
На основу закљученог уговора, закупцу ће бити предат на коришћење пословни простор,
о чему ће бити сачињен записник.
Градско веће града Чачка овлашћује Градоначелника града Чачка, да закључи уговор о
закупу предметног пословног простора.
Образложење
Комисији за пословни простор Градског већа града Чачка, дана 16.01.2019. године,
обратило се захтевом PERTINI TOYS DOO BEOGRAD, Врачар, Синђелићева број 4, као
дугогодишњи закупац пословног простора у Чачку, у улици Кужељева број 9, површине 61,00м2
за продужење коришћења (закупа) наведеног пословног простора. У захтеву се наводи да је
закупац PERTINI TOYS DOO BEOGRAD доследно поштовао све одредбе уговора о закупу тако
што је своје обавезе плаћања: месечне закупнине, испоручену електричну енергију, накнаду за
коришћење грађевинског земљишта, све комуналне обавезе извршавао у року и нема никаквих
дуговања из претходног периода. Закључком Градског већа града Чачка број 06-31/2019-III од
13.03.2019. године, одлучено је да утврђена закупнина закупцу PERTINI TOYS DOO
BEOGRAD, Врачар, Синђелићева број 4 у 2018. години остане иста у номиналном износу за целу
календарску 2019. годину.
Одредбом члана 10. став 1. тачка 5. Уредбе 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 („Сл. Гласник РС“, број 16/18), прописано је да,
непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања
закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три
месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу.
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Пошто се ради о закупцу који је уредно измиривао своје обавезе стекли су се услови да се
предметна непокретност може дати у закуп ван поступка јавног надметања односно прикупљања
писмених понуда и то непосредном погодбом. Из рачуна број 873/1000 од 28.02.2019. године,
који је Буџет града Чачка испоставио закупцу PERTINI TOYS DOO BEOGRAD, Врачар,
Синђелићева број 4 фактурисан је закуп за месец фебруар 2019. године у износу од 107.756,52
динара тј. 911,80 еура увећаним за ПДВ од 20% (основицa за обрачун износи 107.756,52 динара
тј. 911,80 еура и ПДВ од 20% износи 21.551,30 динара).
Обзиром да су испуњени услови да се пословни простор у јавној својини града Чачка,
изда у закуп непосредном погодбом, Комисија за пословни простор предложила је Градском већу
града Чачка, да донесе решење да се предузећу PERTINI TOYS DOO BEOGRAD, Врачар,
Синђелићева број 4 кога заступа директор Александар Игњатовић изда у закуп, на период од 5
година, пословни простор који се налази у Чачку, у улици Кужељевoj број 9, површине 61,00м2
са месечном закупнином у иносу од 107.756,52 динара тј. 911,80 еура и ПДВ од 20 %.
Градско веће града Чачка, прихватило је предлог Комисије и донело решење као у изреци,
а закупцу ће бити предат на коришћење предметни пословни простор, након закључења уговора
о закупу.
ОСАМНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП
ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ (
Dan plus internacional д.о.о. Нови Сад)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Мирослава Петковића,
Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
Да се предузећу DAN PLUS INTERNATIONAL DOO NOVI SAD, Кисачка број 82
матични број 07854293, ПИБ 102233977, које заступа директор Милан Вудраговић, изда у закуп
непосредном погодбом, на период од 5 година, пословни простор у власништву града Чачка, који
се налази у Чачку, у улици Железничка број 3 површине 102,62м2, са месечном закупнином у
износу од 144.821,32 динара тј. 1.225,43 еура увећаним за ПДВ од 20%.
На основу овог решења, град Чачак и закупац, закључиће уговор о закупу пословног
простора. Приликом закључења уговора о закупу пословног простора, закупац ће бити у обавези
да приложи 2 менице са меничним овлашћењем, евидентиране код Народне банке Србије по
серијском броју, као инструмент обезбеђења плаћања закупнине и обавеза за комуналне услуге.
На основу закљученог уговора, закупцу ће бити предат на коришћење пословни простор,
о чему ће бити сачињен записник.
Градско веће града Чачка овлашћује Градоначелника града Чачка, да закључи уговор о
закупу предметног пословног простора.
Образложење
Комисији за пословни простор Градског већа града Чачка, 27.02.2019. године, обратило
се захтевом предузеће DAN PLUS INTERNAТIONAL DOO NOVI SAD, Кисачка број 82, као
дугогодишњи закупац пословног простора у Чачку, у улици Железничка број 3, површине
102,62м2 за продужење коришћења (закупа) наведеног пословног простора. У захтеву се
наводи да је закупац DAN PLUS INTERNAТIONAL DOO NOVI SAD, Кисачка број 82
доследно поштовао све одредбе уговора о закупу тако што је своје обавезе плаћања: месечне
закупнине, испоручену електричну енергију, накнаду за коришћење грађевинског земљишта, све
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комуналне обавезе извршавао у року и нема никаквих дуговања из претходног периода.
Закључком Градског већа града Чачка број 06-31/2019-III од 13.03.2019. године, одлучено је да
утврђена закупнина закупцу DAN PLUS INTERNAТIONAL DOO NOVI SAD, Кисачка број 82
у 2018. години остане иста у номиналном износу за целу календарску 2019. годину
Одредбом члана 10. став 1. тачка 5. Уредбе 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 („Сл. Гласник РС“, број 16/18), прописано је да,
непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног надметања,
односно прикупљања писмених понуда, када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања
закупнине, тражи продужење уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три
месеца, а најкасније месец дана пре истека уговора о закупу.
Пошто се ради о закупцу који је уредно измиривао своје обавезе стекли су се услови да се
предметна непокретност може дати у закуп ван поступка јавног надметања односно прикупљања
писмених понуда и то непосредном погодбом. Из рачуна број 872/1000 од 28.02.2019. године,
који је Буџет града Чачка испоставио закупцу DAN PLUS INTERNAТIONAL DOO NOVI SAD,
Кисачка број 82, фактурисан је закуп за месец фебруар 2019. године у износу од 144.821,32
динара тј. 1.225,43 еура и ПДВ од 20%.(односно основицa за обрачун износи 144.821,32 динара
тј. 1.225,43 еура и ПДВ од 20% који износи 28.964,26 динара).
Обзиром да су испуњени услови да се пословни простор у јавној својини града Чачка,
изда у закуп непосредном погодбом, Комисија за пословни простор предложила је Градском већу
града Чачка, да донесе решење да се предузећу DAN PLUS INTERNAТIONAL DOO NOVI
SAD, Кисачка број 82 кога заступа директор Милан Вудраговић изда у закуп, на период од 5
година, пословни простор који се налази у Чачку, у улици Железничка број 3, површине 102,62м2
са месечном закупнином у износу од 144.821,32 динара тј. 1.225,43 еура увећаном за ПДВ од 20
%.
Градско веће града Чачка, прихватило је предлог Комисије и донело решење као у изреци,
а закупцу ће бити предат на коришћење предметни пословни простор, након закључења уговора
о закупу.
ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
ПРАВИЛНИКА
О
ФИНАНСИЈСКОЈ
ПОДРШЦИ
ДЕЦИ
ПОГИНУЛОГ
РОДИТЕЉА
У
ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999. ГОДИНЕ У 2019.
ГОДИНИ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Милка Станковић. Правни
основ за доношење овог Правилника садржан је у Закону о правима цивилних инвалида рата
којим је прописано да општина, односно град могу својим прописима утврђивати друга права,
већи обим права и повољније услове за остваривање права цивилних инвалида рата, чланова
породица цивилних инвалида рата и чланова породица цивилних жртава рата, од обима права
утврђеним наведеним законом, ако у свом буџету обезбеди средства. Правилником о
финансијској подршци деци погинулог родитеља утврђује се право на финансијску подршку,
висина новчане подршке , услови и начин остварења овог права детету погинулог родитеља у
оружаним акцијама 1991-1999 године чије је пребивалиште у тренутку погибије било на
територији града Чачка На основу података којим располаже Градска управе за друштвене
делатности - Служба за борачко инвалидску заштиту у 2019. години ово право би с обзиром на
прописане услове имало једно дете.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
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ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ДЕЦИ ПОГИНУЛОГ РОДИТЕЉА
У ОРУЖАНИМ АКЦИЈАМА 1991-1999 ГОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим правилником утврђује се право на финансијску подршку деци погинулог родитеља,
висина новчане подршке , услови и начин остварења овог права.
Право на финансијску подршку
Члан 2.
Детету погинулог родитеља у оружаним акцијама 1991-1999. године чије је пребивалиште
у тренутку погибије било на територији града Чачка исплаћује се једнократна новчана помоћ .
Новчана помоћ из претходног става додељује се:
- малолетном детету,
- ученику,
- студенту основних академских, интегрисаних, струковних
студија и мастер
академских студија које се финансирају из буџета Републике Србије на факултетима и
високим школама чији је оснивач Република Србија, под условом да у 2019.години
није старији од навршених 26 година живота.
Висина финансијске подршке
Члан 3.
Финансијска подршка у 2019. години утврђује су у нето износу од 100.000
детету.

динара по

Поступак остваривања права
Члан 4.
Новчана помоћ из претходног члана додељује се на основу писменог захтева.
Градска управа за друштвене делатности - унутрашња организациона јединица у чијем је
делокругу рада борачко-инвалидска заштита, може и по службеној дужности покренути поступак
за доделу једнократне новчане помоћи из члана 2 на основу званичне евиденције.
Захтев се подноси Градској управи за друштвене делатности најкасније до 31.12.2019
године.
Уз захтев се прилаже:
- извод из матичне књиге рођених за дете
- извод из матичне књиге умрлих за погинулог родитеља
- потврду о пребивалишту родитеља у време погибије
- потврду школе за ученике,односно факултета за студенте
Члан 5.
О додели новчане помоћи из члана 2. овог правилника одлучује се решењем.
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Решење из претходног става доноси Градска управа за друштвене делатности.
Против решења којим је одбијен захтев за новчану помоћ може се уложити жалба
Градском већу града Чачка.
Члан 6.
Овај правилник се доноси на одређено време и важи за буџетску 2019. годину.
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осамог дана од дана објављивања у “Службеном листу
града Чачка“.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА НАДЗОР У
РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ
РАЗВОЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА И ТРОШЕЊУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ОД СТРАНЕ КОРИСНИКА
СРЕДСТАВА „SILVER“ ДОО ЧАЧАК

Драгана Јовановић, у уводном излагању по овој тачки дневног реда, упознала је чланове
Градског већа са извештајем Комисије за надзор о реализацији пројекта и трошењу подстицајних
средстава од стране кориисника „Silver“ доо. Чачак, коме су Одлуком Градског већа одобрена
средства у износу од 1.687.644,56 динара за подстицање конкурентности - производна иновација
која има могућност директне примене и дефинисане користи у ланцу вредности производа, а
конкретно - полуаутоматска линија за пуњење и паковање кашике са медом. Град Чачак је са
овим предузећем потписао Уговор о додели подстицајних средстава за 2018. годину. Даље је
истакла да је Комисија за надзор размотрила извештај о реализацији пројекта и трошењу
подстицајних средстава који је доставио корисник као и достављену пословну документацију и
непосредним увидом утврдила да је производна линија пуштена у рад. Ценећи све приложене
доказе, Комисија је једногласно утврдила да је корисник средстава „Silver“ доо Чачак наменски
утрошио и оправдао средства додељена од града Чачка, као и да је пројекат за који су одобрена
средства завршен, па су се стекли услови да град Чачак изврши повраћај средстава обезбеђења
предузећу „Silver“ доо Чачак.
По упознавању са Извештајем, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај Комисије за надзор у реализацији програма локалног економског
развоја о реализацији пројекта и трошењу подстицајних средстава од стране корисника средстава
„Силвер“ доо Чачак.
ДВАДЕСЕТПРВА ТАЧКА: РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА
УДРУЖЕЊИМА У ВЕЗИ ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА О
РЕАЛИЗОВАЊУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У
2018. ГОДИНИ
У уводном излагању по овој тачки дневног реда, Радојица Гавриловић упознао је
чланове Градског већа да је Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу
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средстава удружењима размотрила извештаје о реализацији програма од јавног интереса у 2018.
години, које су удружења грађана доставила Градском већу у складу са Правилником и у вези
истих доставила одговарајући предлог.
По упознавању са предлогом, Градско веће је једногласно донело:
ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈАЈУ СЕ извештаји о реализовању програма од јавног интереса у 2018. години,
које су доставила следећа удружења:




Удружење Макетарски клуб Чачак
Општинска организација „Ратни ветерани Србије“ Чачак
Удружење студената Високе школе техничких струковних студија Чачак

2. Да се против удружења „Клип Центар“ Чачак које није користило средства у складу са
Уговором, предузму мере у складу са чланом 19. став 1. Правилника о критеријумима и
поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса („Сл. лист
града Чачка“ број 5/2018).

ДВАДЕСЕТТДРУГА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА ПОДНОСИЛАЦА ПРОГРАМА О
РЕАЛИЗОВАЊУ
ПРОГРАМА
КОЈИМА
СЕ
ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018.
ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта која је размотрила извештаје о реализацији програма којима се
реализује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2017. години, а које су
подносиоци програма на прописаном обрасцу доставили Градском већу. Након разматрања
достављених извештаја Комисија је утврдила да је 15 подносилаца програма користило
додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку и предлаже Градском већу да их усвоји.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању програма којима се остварује општи интерес у
области спорта на територији града Чачка у 2018. години, који су доставили следећи подносиоци
програма:
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Кошаркашки клуб „Младост“ Чачак
Кошаркашки клуб „Морава“ Заблаће
Планинарски клуб „ФРА“ Чачак
Фудбалски клуб „Пријевор“ Пријевор
Фудбалски клуб „Морава“ Катрга
Фудбалски клуб „БИП“ Чачак
Фудбалски клуб „Пријатељи“ Чачак
Женски рукометни клуб „Чачак“ Чачак
Женски рукометни клуб „Кошутњак“ Чачак
Рукометни клуб „Вукови“ Чачак
Тениски клуб „ Чачак“ Чачак
Клуб екстремних спортова „Armadillo“ Чачак
Пливачки клуб „Чачак“ Чачак
Пикадо клуб „Фамилија 032“ Чачак
Чачански спортски савез Чачак

ДВАДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ОДОБРАВАЊУ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У
2019. ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању и
финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку
одобре годишњи програми и доделе средства за задовољавање потреба и интереса грађана у
области спорта у граду Чачку у 2019. години, организацијама у области спорта.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело 42 решења о одобравању
годишњег програма и додели средстава за задовољавање потреба и интереса грађана у области
спорта у граду Чачку у 2019. години, према следећем распореду:
Редни
број

1.

2.

3.

Организација у
области спорта
Фудбалски клуб
„Пријевор“
Пријевор
Фудбалски клуб
„Морава“ Катрга
Фудбалски клуб
„Чачак 94“
Чачак

Спорт

Износ
(у динарима)

фудбал

499.500,00

фудбал

223.020,00

фудбал

411.660,00

Област
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
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4.

5.

Фудбалски клуб
„БИП“ Чачак

Фудбалски клуб
„Гаучоси“ Чачак

фудбал

484.480,00

фудбал

137.340,00

6.

Фудбалски клуб
„Киндер“ Чачак

фудбал

133.020,00

7.

Фудбалски клуб
''Пријатељи''
Чачак

фудбал

197.163,00

8.

Кошаркашки
клуб
„Младост“
Чачак

кошарка

1.150.000,00

9.

Кошаркашки
клуб „Морава“
Заблаће

10.

Омладински
рукометни клуб
''Младост'' Чачак

рукомет

1.400.000,00

11.

Женски
рукометни клуб
''Кошутњак''
Чачак

рукомет

650.000,00

12.

Женски
рукометни клуб
''Атеница'' Чачак

рукомет

400.000,00

13.

Клуб контактних
спортова
''Полет'' Чачак

карате

40.000,00

14.

Клуб контактних
спортова ''СМТ''
Чачак

карате

30.000,00

15.

Карате клуб
''Младост'' Чачак

карате

75.000,00

кошарка

450.000,00

1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 384.480,00 динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 100.000,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
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16.

Атлетски клуб
''ЧААК'' Чачак

атлетика

500.400,00

17.

Атлетски клуб
„Слобода“ Чачак

атлетика

604.000,00

18.

Тениски клуб
''Чачак'' Чачак

19.

Тениски клуб
„Теннис
поинт“ Чачак

тенис

тенис

20.

Тениски клуб
''Колос'' Чачак

тенис

21.

Бициклистички
клуб ''Борац''
Чачак

бициклизам

22.

Коњички клуб
''Миленко
Никшић''
Чачак

23.

Коњички клуб
„Грива“ Чачак

24.

Одбојкашки
клуб ''Слобода
С'' Чачак

25.

Одбојкашки

коњички спорт

коњички спорт

110.000,00

234.400,00

190.000,00

1.104.400,00

604.400,00

400.000,00

одбојка

271.050,00

одбојка

321.160,00

и европским клупским
такмичењима
1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 470.400,00 динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 30.000,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
1) подстицање и стварање услова
за унапређење спортске
рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са
инвалидитетом
117.200,00 динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 117.200,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
подстицање и стварање услова за
унапређење спортске рекреације,
односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и
особа са инвалидитетом
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
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клуб ''Борац''
Чачак
Одбојкашки
клуб ''Чачак''
Чачак

одбојка

180.830,00

одбојка

331.360,00

28.

Спортски клуб
деце и омладине
са посебним
потребама
„Морава“ Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

345.155,00

29.

Спортски клуб
„Гребићи“ Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

120.825,00

30.

Стонотениски
клуб инвалида
Чачка „Ча“
Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

140.625,00

31.

Спортски клуб
слепих „Додир“
Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

129.425,00

32.

Спортско
удружење
глувих и
наглувих Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

189.125,00

33.

Плесни клуб
''Луна'' Чачак

спортски плес

205.000,00

спортски
риболов

100.000,00

ваздухопловни
спорт

135.000,00

26.

27.

34.

35.

Одбојкашки
клуб ''Лотус''
Чачак

Удружење
спортских
риболоваца
„Морава 1925“
Чачак
Аеро клуб
„Овчар Каблар“
Чачак

територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 245.155,00 динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 100.000,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
1) учешће спортских организација
са територије града Чачка у
домаћим и европским клупским
такмичењима 165.000,00 динара
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 40.000,00 динара
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
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36.

Параглајдинг
клуб „Парасекс“
Чачак

ваздухопловни
спорт

145.000,00

37.

Кајак клуб
„Чачак“ Чачак

кајак кану

233.000,00

38.

Куглашки клуб
„Чачак“ Чачак

куглање

200.000,00

39.

Триатлон тим
''Борац'' Чачак

триатлон

100.000,00

40.

Чачански
спортски савез
Чачак

територијални
спортски савез

4.500.000,00

41.

Савез за
школски спорт

школски спорт

1.700.000,00

42.

Спортско
удружење
„Више од игре
Јуниор“ Чачак

спортска
рекреација

50.000,00

такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
учешће спортских организација са
територије града Чачка у домаћим
и европским клупским
такмичењима
1) подстицање и стварање услова
за унапређење спортске
рекреације, односно бављења
грађана спортом, посебно деце,
омладине, жена и особа са
инвалидитетом 1.500.000,00
динара;
2) организација спортских
такмичења од посебног значаја за
град Чачак 300.000,00 динара;
3) делатност организација у
области спорта са седиштем на
територији града Чачка које су од
посебног значаја за град
2.700.000,00 динара
физичко васпитање деце
предшколског узраста и школски
спорт (унапређење физичког
вежбања, рад школских спортских
секција и друштава, општинска,
градска и међуопштинска школска
спортска такмичења и др.) - чл.
137. ст. 1. тач. 5)
подстицање и стварање услова за
унапређење спортске рекреације,
односно бављења грађана спортом,
посебно деце, омладине, жена и
особа са инвалидитетом
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ДВАДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ПРЕДЛОГА СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗБОР ГОДИШЊИХ, ОДНОСНО ПОСЕБНИХ
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА У ВЕЗИ
ИЗВЕШТАЈА
ПОДНОСИОЦА
ПРОГРАМА
О
РЕАЛИЗОВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА КОЈИМА
СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ
СПОРТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА У 2018.
ГОДИНИ

Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисије за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта која је размотрила извештај о реализацији посебних програма којима
се остварује општи интерес у области спорта на територији града Чачка у 2018. години које су
подносиоци програма на прописаном обрасцу доставили Градском већу. Након разматрања
достављеног извештаја Комисија је утврдила да је подносилац програма Чачански спортски савез
користио додељена средства у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за
задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у Чачку.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело следећи:
ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ Извештај о реализовању посебног програма којим се остварује општи
интерес у области спорта на територији града Чачка у 2019. години, који је доставио Чачански
спортски савез Чачак.
ДВАДЕСЕТПЕТА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНОГ
ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ
ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА ГРАЂАНА У ОБЛАСТИ СПОРТА
У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ
Владан Милић поднео је уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда упознавши
чланове Градског већа са предлогом Стручне комисија за избор годишњих, односно посебних
програма у области спорта којим се предлаже да се у складу са Одлуком о одобравању посебних
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019.
години да се средства одобре Чачанском спортском савезу.
По упознавању са предлогом Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о одобравању посебног програма и додели средстава за задовољавање
потреба и интереса грађана у области спорта у граду Чачку у 2019. години
1. ОДОБРАВА СЕ ПРОГРАМ И ДОДЕЉУЈУ средства Чачанском спортском савезу у
износу од 7.000.000,00 динара и то за рационално и наменско коришћење спортских сала и
спортских објеката у државној својини чији је корисник град Чачак и спортских објеката у
својини града кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за
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тренирање учесницима у систему спорта, из средстава буџета града Чачка, са апропријације 230
„Дотације невладиним организацијама – посебни програми организација у области спорта“.
2. Са Чачанским спортским савезом закључиће се уговор којим ће се уредити међусобна
права и обавезе.
3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
4. Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор.
ДВАДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

УСВАЈАЊЕ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ
УРЕЂЕЊУ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ
МЕСТА У ГРАДСКИМ УПРАВАМА, СТРУЧНИМ
СЛУЖБАМА И ГРАДСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
ГРАДА ЧАЧКА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић. Предлог
Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и ситематизацији
радних места у градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву односи се
на систематизацију радних места у Градској управи за финансије града Чачка и Градској управи
за опште и заједничке послове града Чачка. Основ за доношење Правилника о изменама и
допунама Правилника садржан је у Закону о запосленима у аутономним покрајинама и
јединицама локалне самоуправе. Детаљно је образложио све измене и допуне којима се мења
постојећи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места.
По упознавању са текстом Правилника Градско веће је једногласно усвојило Правилник о
изменама и допунама правилникa о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
градским управама, стручним службама и градском правобранилаштву града Чачка.
Правилник је саставни део записника.
ДВАДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

ЗАКЉУЧИВАЊЕ
АНЕКСА
1
КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ
УСТАНОВИ „МОЈЕ ДЕТИЊСТВО“ ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Небојша Бежанић упознавши
чланове Градског већа са текстом Анекса I Колективнoг уговора за запослене у Предшколској
установи „Моје детињство“ Чачак. Колективним уговором се у складу са законом и
ратификованим међународним уговорима уређују права, обавезе и одговорности из радног односа
у ПУ „Моје детињство“ Чачак, међусобни односи учесника овог уговора, поступак измена и
допуна овог уговора, начин решавања спорних питања која произилазе из закључивања и
примене уговора и друга питања од значаја за запосленог и послодавца. Колективни уговор је
закључен је 22. октобра 2018. године.
По упознавању са текстом Анекса I Колективног уговора, Градско веће је једногласно
донело:
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ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Анекс I Колективног уговора Предшколске установе „Моје
детињство“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке.
ДВАДЕСЕОСМА ТАЧКА: РАСПИСИВАЊЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ
СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА
РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Милана Бојовића, Градско
веће је једногласно расписало:
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА У 2019. ГОДИНИ
1. Предмет овог конкурса је додела средстава црквама и верским заједницама за
реализовање програма у циљу унапређивања верских слобода и остваривања општег добра и
заједничког интереса.
2. Право на доделу средства имају цркве и верске заједнице за реализацију програма из
области градитељства, образовања, културе и науке.
3. Основни услови за доделу средстава су:
-

да подносилац програма има статус правног лица,
да је седиште подносиоца програма на територији града Чачка,
да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово
оснивање,
да се програм реализује на територији града Чачка.

4. Критеријуми за доделу средстава су:
- карактер и значај програма,
- капацитет за реализацију програма,
- досадашња искуства у реализацији програма,
- број корисника према којима је усмерен програм.
5. Конкурсну документацију цркве и верске заједнице могу преузети на писарници
Градске управе града Чачка на шалтерима број 10, 11 и 12 или на сајту www.cacak.org.rs (пријава,
смернице и Правилник).
6. Конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у листу „Чачански глас“.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
7. Пријаве на конкурс, у затвореној коверти, доставити на адресу: Градско веће Града
Чачка - Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Жупана Страцимира
број 2, са назнаком «НЕ ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС».
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ДВАДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА:

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

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело:
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 117.364,00 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.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( ДОО „Градис“ Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Небојше Бежанића, Градско
веће је једногласно донело:
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 1.980.900,00 динара, на име обезбеђeња средстава за измирење
обавеза по испостављеној окончаној ситуацији ДОО „Градис“ Чачак, за извођење радова
на одржавању водотока другог и нижег реда ( чишћење корита Трнавске и Атеничке
реке), по Уговору број 404-1/43-2018-II од 19.12.2018. године.
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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, Програмска
активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама, 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“.
ТРИДЕСЕТПРВА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (апропријација 5)
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Зоран Тодосијевић
истакавши да се овим решењем обезбеђују додатна средстава на апропријацији 5, за учешће у
трошковима организације Конгреса међународног удружења за електрокардиологију, Конгреса
међународног удружења за холтер и неинвазивну електрокардиологију и Конгреса Неурокард.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узела прим. др
Славица Драгутиновић која је изразила задовољство што је Град Чачак узео учешће у
финансирању оваквих манифестација након чега ће Чачак посетити врсни стручњаци од којих ће
моћи да се чују најновија достигнућа у медицини одређене специјалности а што ће допринети
квалитету здравства.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу Градско веће је једногласно донело:
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 1.000.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 5, за учешће у трошковима организације 45 Конгреса међународног
удружења за електрокардиологију, 18 Конгреса међународног удружења за холтер и
неинвазивну електрокардиологију и 11 Конгреса Неурокард, под називом ICE 2019 који
ће се одржати у Београду, у периоду од 30. маја до 1. јуна 2019. године на коме ће
учествовати истакнути светски кардиолози а који ће у оквиру тога посетити град Чачак
ради упознавања са културним, историјским и туристичким вредностима Града и
околине.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 5, економска класификација
423 – Услуге по уговори, Расходи по наменама 4239 – Остале опште услуге,
Функционална класификација 110, Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101
Политички систем локалне самоуправе, ПА 0002 Функционисање извршних органа.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 –
Миа Мирковић)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 36.000,00 динара (30.000,00 динара нето и 6.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Мие Мирковић из Чачка.
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 инвалиднсти, Функционална класификација 090,
Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник 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“.
ТРИДЕСЕТТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 –
Мина Месаровић)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 600.000,00 динара (500.000,00 динара нето и 100.000,00 динара
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припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Мине Месаровић.
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 инвалиднсти, Функционална класификација 090,
Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник 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“.
ТРИДЕСЕТЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 6/1 –
Анђела Обрадовић)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића и
дискусије прим. др Славице Драгутиновић која је истакла да Град наставља да подржава помоћ
везану за лечење суграђана, па су тако на дневном реду данашње седнице два захтева за
упућивање деце на лечење у иностранство и нагласила да и држава појачано учествује у
опредељивању средстава за ове сврхе у износу од 17 милиона еура, 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 240.000,00 динара (200.000,00 динара нето и 40.000,00 динара
припадајући порез на друге приходе), на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 6/1, за новчану помоћ породици у току лечења Анђеле Обрадовић.
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 инвалиднсти, Функционална класификација 090,
Извор финансирања 01 (Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник
буџетских средстава – Градоначелник 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“.
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ТРИДЕСЕТПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 18)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 70.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 18, за потребе Службе за буџетску инспекцију, за новчану помоћ
запосленој, због смрти члана уже породице.
5. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 18, економска
класификација 414 – Социјална давања запосленима, Расходи по наменама, 4143 – Помоћ
у случају смрти запосленог или члана уже породице, Функционална класификација 01
(Издаци из средстава Града) Директни корисник буџетских средстава – Градоначелник
града - Служба за буџетску инспекцију, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе,
ПА 0602-0018 – Функционисање службе буџетске инспекције.
6. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
7. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 ОШ „Владислав Петковић Дис“)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 200.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „Владислав Петковић Дис“ Заблаће, на име плаћања
комуналних услуга ( одношење смећа).
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 4213 –
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Комуналне услуге, 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 „Владислав
Петковић Дис“ Заблаће, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 2002 - 0001
Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТСЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 ОШ „Танаско Рајић“)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 40.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „Танаско Рајић“, на име исплате трошкова службеног
пута у иностранство (девизне дневнице) за запослене који су пратили децу на зимовање у
Републику Чешку.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4222 –
Трошкови службених путовања у иностранство, 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 „Танаско Рајић“, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 20020001 Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 ОШ „Вук Караџић“)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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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 15.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „Вук Караџић“, на име исплате трошкова службеног
пута у иностранство (девизне дневнице) за запосленог који је као инструктор скијања
пратио децу на зимовање у Републику Чешку.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4222 –
Трошкови службених путовања у иностранство, 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 „Вук Караџић“, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 20020001 Функционисање основних школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ТРИДЕСЕТДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 235 ОШ „22 децембар“ Доња Трепча)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 60.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 235, за потребе ОШ „22.децембар“ Доња Трепча, на име исплате солидарне
помоћи запосленом због смрти члана уже породице.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4143 –
Отпремнине и помоћи, Функционална класификација 912, Извор финансирања 01
(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска
управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава ОШ „22.
децембар“ Доња Трепча, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 2002-0001
Функционисање основних школа.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација
236 –
Прехрамбено-угоститељска школа Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 13.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 236, за потребе Прехрамбено-угоститељске школе Чачак, на име исплате
трошкова службеног пута у иностранство (девизне дневнице) за запосленог који је као
инструктор скијања пратио децу на зимовање у Републику Чешку.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 4222 –
Трошкови службених путовања у иностранство, Функционална класификација 920,
Извор финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских
средстава – Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских
средстава Прехрамбено-угоститељска школа Чачак, Програм 2003 Средње образовање и
васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 236 –
Економска школа Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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
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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 25.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 236, за потребе Економске школе Чачак, на име исплате солидарне помоћи
у лечењу запослене Катарине Новаковић.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 236, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама, 4144 –
Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге солидарне
помоћи, Функционална класификација 920, Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштвене
делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Економска школа Чачак, Програм
2003 Средње образовање и васпитање, ПА 2003 - 0001 Функционисање средњих школа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица
Дачић.
ЧЕТРДЕСЕТ ДРУГА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 290)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 500.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 290, за потребе Дома културе Чачак, на име реализације два програмки
везана мултимедијална пројекта Међународни симпозијум „Уметност и папир“ и
Међународна изложба „Библиотека – отворена књига Балкана“, у сарадњи са Центром за
визуелна истраживања „Круг“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 290, економска
класификација 424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама, 4242 – Отпремнине и
помоћи, Функционална класификација 820, Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштевене
делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Дома културе Чачак, Програм
1201 Развој културе и информисања, ПА 1201 – 0002 Јачање културне продукције и
уметничког стваралаштва.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ТРЕЋА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 470/1)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 220.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена
апропријација и то за плаћање трошкова истицања гаса услед хаварије на систему настале
приликом реконструкције улице Веселина Милекића и отвара нова апропријација 470/1,
економска класификација 421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4212 – Енергетске
услуге, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за финансије,
Програм 0701. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, Пројекат 0701-14.
Реконструкција улице Веселина Милекића у Чачку.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 470/1, економска
класификација 421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4212 – Енергетске услуге,
Функционална класификација 490, извор финансирања 01
(Издаци из средстава буџета
Града), Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за финансије, Програм
0701. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
Пројекат 0701-14.
Реконструкција улице Веселина Милекића у Чачку.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ЧЕТВРТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 485 –
Школа за основно и средње образовање „1. новембар“ и
Установа „Зрачак“ Чачак)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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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 860.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 485, за исплату трошкова за неопходне активности на привођењу намени
фискултурне сале за потребе Школе за основно и средње образовање „1. новембар“ Чачак
и Установе „Зрачак“ Чачак.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 485, економска
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, Расход по наменама 5112 – Изградња
зграда и објеката, Функционална класификација 490 Извор финансирања 01 (издаци из
средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
финансије, Програм 1101 Урбанизам и просторно планирање, Пројекат 1101 – 23
Изградња фискултурне сале за потребе Школе за основно и средње образовање „1.
новембар“ и установе „Зрачак“.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ПЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 538 –
МЗ Качулице)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 2.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ „Качулице“ Чачак, на име плаћања трошкова платног
промета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска
класификација 421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4211 – Трошкови платног
промета и банкарских услуга, 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
„Качулице“ Чачак, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, ПА 0002
Функционисање месних заједница – редовно пословање.
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3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ЧЕТРДЕСЕТ ШЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 538 –
МЗ Кључ)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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 10.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 538, за потребе МЗ „Кључ“ Чачак, на име плаћања услуга интернета.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска
класификација 421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4214 – Услуге комуналија,
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 „Кључ“ 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“.
ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА
ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ( апропријација 543 –
МЗ Кукићи)

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића,
Градско веће је једногласно донело:
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
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локалне самоуправе, програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се
средства у износу од 200.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на
апропријацији 543, за потребе МЗ „Кукићи“, на име плаћања трошкова електричне
енергије по пресуди Општинског суда у Чачку П.бр.1023/07 од 28.03.2008. године и
Решењу Основног суда у Чачку 11 ИИ. бр. 463/17 од 17.10.2017. године.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 543, економска
класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова, Расход по наменама 4831
– Новчане казне и пенали по решењу судова, 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 „Кукићи“, Програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе ПА 0602 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“.
ЧЕТРДЕСЕТ ОСМА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ПРЕСТАНКУ РАДА НА
ПОЛОЖАЈУ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА
ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају начелника
Градске управе за инспекцијски надзор
Миловану Ерићу, дипл. правнику из Чачка, престаје рад на положају начелника Градске
управе за инспекцијски надзор, закључно са 17.04.2019. године, због навршења 65 година
живота.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Решењем Градског већа града Чачка, број 06-283/2018-III од 12. децембра 2018. године,
Милован Ерић, дипл.правник из Чачка постављен је за начелника Градске управе за инспекцијски
надзор, на период од 5 година.
Чланом 51. став 1. тачка 7. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др.
закон), утврђено је да службенику престаје рад на положају даном навршења 65 године живота
ако има најмање 15 година стажа осигурања.
Градска управа за опште и заједничке послове, доставила је Градском већу обавештење да
Милован Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, дана 17.04.2019.
године навршава 65 година живота и прописане године стажа осигурања, па му престаје радни
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однос у складу са чланом 163. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др. закон и 95/2018 – др.
закон).
Како Миловану Ерићу, начелнику Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка,
рад на положају престаје пре истека периода од 5 година, то је Градско веће града Чачка донело
Решење као у диспозитиву.
ЧЕТРДЕСЕТ ДЕВЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ
РЕШЕЊА
О
ПОСТАВЉЕЊУ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ
УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности начелника
Градске управе за инспекцијски надзор
ПОСТАВЉА СЕ Игор Кривокапић, дипл. инжењер грађевине из Чачка, за вршиоца
дужности начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, почев од 18.04.2019.
године, до постављења начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка, а најдуже
на три месеца.
Ово решење објавити у „Службеном листу града Чачка“.
Образложење
Градско веће града Чачка, на седници одржаној 8. априла 2019. године, донело је Решење
о престанку рада на положају начелника Градске управе за инспекцијски надзор града Чачка,
Милована Ерића, дипл. правнику из Чачка, због навршења 65 година живота.
Чланом 56. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017 - др. закон и 95/2018 – др.
закон), утврђено је да до постављења начелника управе Веће може поставити вршиоца дужности
- службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају, који ће
обављати послове начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног конкурса.
Како су испуњени законски услови за постављење вршиоца дужности начелника Градске
управе за инспекцијски надзор града Чачка и како Игор Кривокапић, дипл. инжењер грађевине из
Чачка, запослен у Градској управи за инспекцијски надзор града Чачка, на радном месту
грађевинског инспектора, испуњава све услове за радно место службеника на положају, то је
Градско веће града Чачка донело решење као у диспозитиву.
ПЕДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ВУЈКОВИЋ
РАДЕ ИЗ ЧАЧКА НА РЕШЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ 360-4/17-IV-201 ОД 11. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са
жалбом Вујковић Раде из Чачка на Решење Градске управе за урбанизам града Чачка број 3604/2017-IV-2-01 од 11. фебруара 2019. године као и предлогом решења по жалби.
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По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Вујковић Раде из Чачка, изјављена на Решење Градске управе за
урбанизам града Чачка број 360-4/2017-IV-2-01 од 11. фебруара 2019. године, као неоснована.
Образложење
Градска управа за урбанизам града Чачка донела је решење којим се у ставу I одбија
захтев Раде Вујковић из Чачка за доношење допунског решења у предмету по захтеву Раде
Вујковић за доношење решења о утврђивању права на пресељење у стан у јавној својини поднет
29. јануара 2019. године, а у ставу II одбија предлог Раде Вујковић из Чачка, улица Светозара
Марковића број 14 за доношење решења о дозволи извршења решења Градске управе за
урбанизам града број 360-4/2017-IV-2-01 од 9. јуна 2017. године,
поднет 29. јануара 2019. године.
На донето Решење жалбу је благовремено изјавила Рада Вујковић, коју по пуномоћју
заступа Иван Ћаловић, адвокат из Чачка, због битних повреда поступка, погрешно и непотпуно
утврђеног чињеничног стања и повреде материјалног права. У жалби наводи да ожалбеним
решењем првостепени орган хоће да избегне своју обавезу обезбеђења стана жалиљи те да је
незаконито одбијен њен предлог за доношење допунског решења. Напомиње да је првостепени
орган претходно донео решење да се жалиља исели из стана који је био у приватној својини
грађана у року од 90 дана и да је жалиљи новим решењем признато право на пресељење у стан у
јавној својини. Иако је рок за исељење истекао, жалиљи није обезбеђен стан у који би се
преселила, што сматра противним правилима управног поступка јер се у том поступку одлучује о
правима и дужностима грађана и одређују санкције у случају неизвршавања. У жалби се позива
на члан 143. став 2. Закона о становању и одржавању зграда којим је прописано да је надлежни
орган локалне самоуправе дужан да обезбеди стан у јавној својини за пресељење, али се поставља
питање у ком року, обзиром да је рок из члана 146. наведеног закона крајњи рок одређен у
корист носиоца станарског права, што не значи да у овом случају рок не треба да буде краћи
обзиром на хитност. Жалиља сматра да је, обзиром да је поднела захтев за доношење допунског
решења, првостепени орган морао одредити све параметре за пресељење жалиље и тачан рок за
усељење, јер би то био једини начин заштите права и обавеза грађана а све друго је изврдавање
правде. Такође наглашава да је одбијен и захтев жалиље за извршење раније донетог решења да
жалиља има право на стан, а имајући у виду рокове из Закона о општем управном поступку који
се односе на извршење као и супсидијарну примену судског поступка. На крају наводи да је
првостепени орган био дужан да жалиљи пронађе стан у јавној својини у који ће се преселити
или уколико исти не постоји да стан одговарајуће структуре купи на рачун Града. У овој правној
ствари то би било једино правично, па предлаже да се донето решење преиначи и усвоји захтев
жалиље да се допуни претходно донето решење и исто одмах изврши предајом стана жалиљи а
уколико другостепени орган не преиначи решење да исто укине и предмет врати на поновно
одлучивање.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је поступак пресељења /исељења
закупца на неодређено време на стану у својини грађана прописан члановима 141-149 Закона о
становању и одржавању зграда, којима је јасно одређена садржина и рок за доношење решења по
захтеву овлашћеног подносиоца и да су наводи жалбе који оспоравају поступање по законским
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одредбама погрешни и неосновани. Предлаже да Градско веће града Чачка одбије жалбу као
неосновану.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

-

-

-

да је Вујковић Рада 31. маја 2017. године, на основу Закона о становању и одржавању
стамбених зграда и извршног решења Градске управе за урбанизам града Чачка број
360-2/17-IV-2-01 од 15. маја 2017. године, овој Управи поднела захтев за пресељење из
породичне стамбене зграде у улици Светозара Марковића у стан у јавној својини;
да је жалиља уз захтев приложила решење Градске управе за урбанизам града Чачка од
15. маја 2017. године којим јој се налаже исељење из зграде у улици Светозара
Марковића број 14 у Чачку, јер је Агенција за реституцију 2015. године наведену
зграду вратила у својину потомцима ранијег власника, од када ту живи као заштићени
станар;
да је Градска управа за урбанизам 9. јуна 2017. године донела решење којим се
утврђује да Вујковић Рада из Чачка има право на пресељење у одговарајући стан у
јавној својини;
да је Вујковић Рада, 29. јануара 2019. године, преко пуномоћника Ивана Ћаловића адв.
из Чачка, поднела захтев за доношење допунског решења и предлог за доношење
решења о дозволи извршења решења од 9. јуна 2017. године;
да је Градска управа за урбанизам града Чачка, 11. фебруара 2019. године, одбила
захтев Раде Вујковић из Чачка за доношење допунског решења и предлог за доношење
решења о дозволи извршења решења Градске управе за урбанизам града од 9. јуна
2017. године.

Законом о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/2016),
члановима 141-149, прописан је поступак пресељења/исељење закупаца на неодређено време на
стану у својини грађана.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, Градско веће града Чачка налази да је
жалба неоснована.
Првостепени орган je правилнo поступио када је донео ожалбено решење и одбио захтев
жалиље за доношење допунског решења у поступку утврђивања права на пресељење у јавној
својини, јер је Градска управа за урбанизам града Чачка, решењем чија се допуна тражи,
утврдила право на пресељење, чиме је у складу са чланом 142. став 7. Закона о становању и
одржавању зграда, у целости одлучила о захтеву жалиље. Наиме, чланом 142. став 7. Закона
прописано је да по пријему захтева за пресељење надлежни орган јединице локалне самоуправе
проверава уредност документације и по утврђивању да су испуњени услови прописани овим
законом доноси решење којим утврђује да лице из члана 140. став 1. овог закона и чланови
његовог домаћинства имају право на пресељење у стан у јавној својини из члана 145. овог закона.
Неосновани су и наводи жалбе да је првостепени орган незаконито одбио предлог за
доношење допунског решења, обзиром да је чланом 143. став 2. Закона о становању и одржавању
зграда прописано да орган који води поступак исељења и права на пресељење из стана у својини
грађана, по обезбеђивању стана у јавној својини за пресељење, а најкасније у року одређеном у
члану 146. овог закона, доноси решење о пресељењу (адреса и кућни број, спрат и број стана,
структура и површина стана и сл.), као и акт којим се дозвољава извршење решења о исељењу у
складу са законом којим се уређује општи управни поступак. Из овога произилази да тек решење
о пресељењу, које ће се донети по обезбеђењу стана, а најкасније до 31. децембра 2026. године,
може да садржи елементе наведене у захтеву за доношење допунског решења.
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Наводи жалбе који се односе на извршење и рокове за извршење су такође неосновани
обзиром да се решењем чије се извршење тражи само утврђује право жалиље на пресељење и
такво решење се не може извршити јер не садржи основне елементе за извршење, већ је исто
декларативног карактера.
Остали наводи жалбе немају утицаја на другачије решење ове управне ствари, па је
Градско веће града Чачка одлучило као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Ово Решење је коначно и против њега није допуштена
жалба али се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду- Одељење у
Крагујевцу у року од 30 дана од дана пријема Решења.
ПЕДЕСЕТПРВА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПУЋИВАЊУ
СЛУЖБЕНИ ПУТ ЧЛАНА ГРАДСКОГ ВЕЋА

НА

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Раде Ћојбашић, Градско
веће је једногласно (Душан Радојевић се изузео од гласања) донело:
РЕШЕЊЕ
УПУЋУЈE СЕ Душан Радојевић, члан Градског већа града Чачка, задужен за област
омладине и културе, на службени пут у Пулу, Република Хрватска, у периоду од 10. до 14.
априла 2019. године, као представник града Чачка, који ће присуствовати „11. Фестивалу српске
културе у Истри“.
ПЕДЕСЕТДРУГА ТАЧКА: ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ПРИГОВОРУ ЈП „СРБИЈАГАС“
БЕОГРАД НА ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ЗА УРБАНИЗАМ ГРАДА ЧАЧКА БРОЈ ROP-CAC-5443-LOCH2/2019 ОД 4. АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ
У оквиру ове тачке дневног реда Рада Ћојбашић упознала је чланове Градског већа са
приговором ЈП „Србијагас“ Београд на Локацијске услове Градске управе за урбанизам града
Чачка број ROP-CAC-5443-LOCH-2/2019 од 4. априла 2019. године као и предлогом решења по
приговору.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић затражио је објашњење од начелнице Градске управе за урбанизам.
Весна Дмитрић истакла је да је Градска управа за урбанизам донела предметне
локацијске услове са закључком у једном делом негативним а у једном позитивним сходно
важећем урбанистичком плану, а да је „Србијагас“ изјавио приговор сматрајући да нису требали
да буду одбијени у том делу. Потреба за измештањем топловода настала је изменом
урбанистичког плана после ког је једном привредном субјекту додељена једна парцела од стране
Града на лицитацији док је друга парцела стечена путем размене те да је у даљем поступку дошло
до спајања те две парцеле. Гасовод је прелазио границом једне од тих парцела, а спајањем две
парцеле дошло је до тога да гасовод прелази средином парцеле чиме је инвеститор онемогућен у
градњи објеката на новонасталој великој грађевинској парцели. Стога је Градска управа за
урбанизам мишљења да у том делу треба изменити Урбанистички план, док другостепени орган
сматра да је потребно поништити издате локацијске услове и предмет вратити на поновно
разматрање.
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По упознавању са жалбом, предложеним текстом решења и завршеном претресу, Градско
веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
ПОНИШТАВАЈУ СЕ Локацијски услови за изградњу дела градског дистрибутивног
гасовода ГМ 08-10 од челичних цеви максималног радног притиска (МОР) 16 bara и дела
дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви ДГМ „7. Октобар“ максималног радног
притиска (МОР) 4 bara, преко кп. бр. 5128/1, 5127/3 и 5125/2 све КО Чачак у Чачку, које је издала
Градска управа за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-5443-LOCН-2/2019 од 4. априла 2019.
године и предмет враћа првостепеном органу на поновни поступак.
Образложење
Градска управа за урбанизам града Чачка, поступајући по захтеву ЈП „Србијагас“ Нови
Сад, поднетом преко пуномоћника СЗТР „Termogas“ Чачак, овлашћеног лица Милоша Петровића
из Чачка, за издавање локацијских услова за изградњу (измештање) дела градског
дистрибутивног гасовода од челичних цеви ГМ 08-10 максималног радног притиска (МОР) 16
bara и дела дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви ДГМ „7. Октобар“ максималног
радног притиска (МОР) 4 bara, преко кп. бр. 5128/1, 5127/3 и 5125/2 све КО Чачак у Чачку, донела
je Локацијске услове за изградњу дела градског дистрибутивног гасовода ГМ 08-10 од челичних
цеви максималног радног притиска (МОР) 16 bara и дела дистрибутивног гасовода од
полиетиленских цеви ДГМ „7. Октобар“ максималног радног притиска (МОР) 4 bara, преко кп.
бр. 5128/1, 5127/3 и 5125/2 све КО Чачак у Чачку, које је издала Градска управа за урбанизам
града Чачка број ROP-CAC-5443-LOCН-2/2019 од 4. априла 2019. године.
На издате Локацијске услове приговор је благовремено, кроз ЦИС, изјавио ЈП
„Србијагас“ Нови Сад, преко пуномоћника СЗТР „Termogas“ Чачак, овлашћеног лица Милоша
Петровића из Чачка, због погрешно и непотпуно утврђеног чињеничног стања и погрешне
примене материјалног права. У приговору се наводи да је првостепени орган у тачки 2.1
Локацијских услова: Правила уређења гасне мреже из Измена и допуна ПГР-а „Индустријска
зона, комплекси болнице и касарне“ навео да је на подручју овог плана заступљена и разграната
гасна мрежа која се састоји од челичног градског гасовода, мернорегулационих станица и
дистрибутивне гасне мреже тако да су објекти са овог подручја претежно оријентисани ка
коришћењу гаса за производњу топлотне енергије, да су изузетак поједини индивидуални објекти
који се греју електричном енергијом или сагоревају чврсто гориво (дрва и угаљ), да се план
термотехничке инфраструктуре састоји у планирању нових као и у прилагођавању постојећих
гасних инсталација, новопланираним и постојећим саобраћајницама и функцијама простора.
Предлажу да се Локацијски услови пониште у делу који се односи на немогућност градње дела
мреже.
У одговору на приговор првостепени орган сматра да је приговор неоснован из разлога
који су наведени у Локацијским условима и истиче да је Изменама и допунама Плана генералне
регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и касарне“ дефинисано да се план
термотехничке инфраструктуре састоји у планирању нових, као и у прилагођавању постојећих
гасних инсталација, новопланираним и постојећим саобраћајницама и функцијама простора, па
су сходно томе, предметним планским документом већ дефинисане трасе и заштитни коридори
постојећих гасовода. Даље наводи да је у графичком прилогу наведеног планског документа Карти урбанистичке регулације, приказаним грађевинским линијама дефинисан заштитни појас
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постојећих гасовода, самим тим и траса предметног гасовода, па би изградња дела дистрибутивне
гасоводне мреже од полиетиленских цеви ПЕ125 од тачке Т1 до тачке Т5 преко к.п.бр.5128/1,
5127/3 и 5125/2 све у К.О.Чачак, и изградња дела дистрибутивне челичне гасоводне мреже од
челичних цеви Ф76,1х3,2mm од тачке Т2 до тачке Т4 преко к.п.бр.5128/1 К.О.Чачак била у
супротности са трасом дефинисаном важећим планским документом. Законом о планирању и
изградњи прописано је да је грађевинска линија - линија на, изнад и испод површине земље и
воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта., те како је приказаном
грађевинском линијом већ дефинисан заштитни појас постојећих гасовода, односно траса у
оквиру које се налазе постојећи гасоводи, предлаже да се приговор одбије као неоснован, јер
изградња дела предметне дистрибутивне гасоводне мреже (односно измештање) није могућа на
другој траси, осим на планом предвиђеној.
Увидом у списе предмета утврђено је следеће:
-

-

-

да је ЈП „Србијагас“ Нови Сад, преко пуномоћника СЗТР „Termogas“ Чачак,
овлашћеног лица Милоша Петровића из Чачка,, кроз ЦИС, дана 14. марта 2019.
године, поднео захтев за издавање локацијских услова за изградњу (измештање) дела
градског дистрибутивног гасовода од челичних цеви ГМ 08-10 максималног радног
притиска (МОР) 16 bara и дела дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви
ДГМ „7. Октобар“ максималног радног притиска (МОР) 4 bara, преко кп. бр. 5128/1,
5127/3 и 5125/2 све КО Чачак у Чачку;
да је уз захтев приложено пуномоћје за подношење захтева, идејно решење
са главном свеском дистрибутивне гасоводне мреже града Чачка на кп. бр. 5128/1,
5127/3 и 5125/2 све КО Чачак, геодетски снимак постојећег стања и доказ о уплати
накнаде за вођење централне евиденције за издавање локацијских услова;
да је Градска управа за урбанизам града Чачка издала Локацијске услове број ROPCAC-5443-LOCН-2/2019 од 4. априла 2019. године за изградњу дела градског
дистрибутивног гасовода ГМ 08-10 од челичних цеви максималног радног притиска
(МОР) 16 bara и дела дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви ДГМ „7.
Октобар“ максималног радног притиска (МОР) 4 bara, преко кп. бр. 5128/1, 5127/3 и
5125/2 све КО Чачак у Чачку.

По разматрању приговора и осталих списа предмета, као и оцене свих доказа Градско
веће града Чачка налази да је приговор основан.
Градска управа за урбанизам донела је Локацијске услове број ROP-CAC-5443-LOCН2/2019 од 4. априла 2019. године којим је у тачки 4. „Констатација о могућностима издавања
грађшевинске дозволе“ подтачка 4.1 констатовано да изградња дела дистрибутивне гасоводне
мреже од полиетиленских цеви ПЕ125 коју инвеститор планира од тачке Т1 до тачке Т5 преко
кп.бр. 5128/1, 5127/3 и 5125/2 све КО Чачак није могућа као ни изградња дела дистрибутивне
челичне гасоводне мреже од челичних цеви Ф 76,1 х 3,2mm коју инвеститор планира од тачке Т2
до тачке Т4 преко кп.бр. 5128/1 КО Чачак, образлажући да је таква изградња у супротности са
Изменама и допунама Плана генералне регулације „Индустријска зона, комплекси болнице и
касарне“.
Сагледавајући текстуални део из ПГР-а „Индустријска зона, комплекси болнице и
касарне“ („Сл. лист града Чачка“ број 14/2014 и 25/2017) у поглављу „Правила уређења и правила
грађења“ који се односи на гасификацију, може се закључити да се наведеним правилима управо
даје могућност да се на подручју обухваћеном овим планом изведу радови на изградњи односно
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H3Melxrarby flocrojehl4x racHl4x IrHcriurauhja a cBe y UuJby npra.narofasaH,a HoBorrnaHHpaHHM H
nocroj ehuru cao6pahaj uuqaMa lr Syunqnj arua rpocropa.
Y nouosuoM rlocrynxy npBocreneHu opraH he, r,ruajyhra y BrdAy HarrpeA pr3Hero, noHoBo
pzBMorpHTI4 3axreB H Ha ocHoBy rrpaBr4nHo H rrorrryHo yrrpfenor qHrbeHr4qHor crarLa peuHTH oBy
rpaBHy crBap.
14: uaee4eHHx pa3Jrora I'pa4crco eehe rpaga tlavxa

je

o.qryr{r.rjro Kao y Ar,rclo3HTHBy.

IIOyKA O IIPABHOM JIEKY: Oeo peurene je rcouauuo H nporrrB rrera uuje AorryureHa
xan6a, aJIH ce Moxe rloKpeHyrr4 yrrpaBHu crop rpeA Ynparuuru cyAoM y Eeorpa4y- Oqeruerre y
Kparyjenqy, y poKy oA 30 AaHa oA AaHa nprajeua perelba.

Mu;ruqa .(auuh, o6aeecrura je uraHore fpa4cror eeha 4a je o4nyveHo rro
je 83. cegHul-1y lpa4cxor reha sarcryq]/.ilay I I qacoea ra 30 nttryra.

cBrrM raqKaMa

AHeBHor pega, na

IPAACKO BEhE
Epoj: 06-4412019-lll

9. anpun 2019. rotune

EAHI,IK
/tK

t

BETA I

[,t/t
BAJyhr4 CEIHT4UOM,
Muruqa flauuh
3aMeHHK rpaAoHar{enH14Ka

dY,
3anucnux ca 83. ceAHHrIe lpa4cxor reha ycnojen je Ha 84.
5312019-1il

ot

ceAHHr1H

fpagcxor eeha 6poj 06-

22. anpr4ra 2019. roaltre.
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