ЗАПИСНИК
СА ОСАМДЕСЕТЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ЧАЧКА
Одржане 22. априла 2019. године, у сали Градског већа града Чачка, са почетком у 10,00
часова.
У смислу члана 15. Пословника Градског већа града Чачка, Милун Тодоровић, председник
Градског већа отворило је 84. 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
Игор Трифуновић, председник Скупштине града
Милорад Јевђовић, заменик председника Скупштине града
Мирослав Петковић, секретар Скупштине града
Славица Каранац, начелник Градске управе за стручне послове Скупштине, Градоначелника
и Градског већа
Зоран Тодосијевић, начелник Градске управе за финансије
Весна Дмитрић, начелник Градске управе за урбанизам
Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој
Катарина Новковић, Градски правобранилац
Зорица Сретеновић, представник „Урбанпројект“ доо Чачак
Зоран Благојевић, директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак
Данко Ћаловић, директор ЈКП „Чачак“ Чачак
Мирко Пешић, в.д. директор „Научно технолошког парка Чачак“ Чачак

 да је представницима средстава јавног информисања омогућено праћење целог тока седнице
из за то одређене просторије, а након седнице биће им дата изјава о раду и одлучивању на седници.

***
Милун Тодоровић, председник Градског већа, обавестио је чланове Градског већа да им је
достављен записник са 83. седнице Градског већа, ради усвајања.
Питао је чланове Градског већа да ли има примедби на записник са 83. седнице Градског већа.
Како није било примедби на достављени записник, то је Градско веће једногласно донело:

ЗАКЉУЧАК
УСВАЈА СЕ записник са 83. седнице Градског већа града Чачка број 06-44/2019-III од 9.
априла 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 тачка 19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:допуни са:
8) апропријација 170
9) апропријација 290
Такође је предложио да се тачка: РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ разматра као 1. тачка дневног реда
Ове редлоге 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. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК
ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ
2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНИ
АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА
3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНИМ ОБЈЕКТИМА
4. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
5. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОВЕРАВАЊУ
ПРАВА УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА - ЛОКАЦИЈА СТАРИ ТЕХНОС
6. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА У
ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ ДИС“
7. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА
ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2019. ГОДИНУ
8. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ У 2019. ГОДИНИ
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9. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ ЦЕНЕ
ПРОГРАМА ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА
ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК
10. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
ЗА 2018. ГОДИНУ
11. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 292-3 ОД 27. МАРТА
2019. ГОДИНЕ
12. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018.
ГОДИНУ
13. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП „ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 1398 ОД 27. ФЕБРУАРА 2019.
ГОДИНЕ
14. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ У
КОРИСТ ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“
15. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА УСТАНОВЕ
ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
16. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И ИСТАКНУТИМ СПОРТИСТИМА
ЗА ПОСТИГНУТЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА
17. 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
18. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА И ДОДЕЛИ
СРЕДСТАВА ЗА ЗАДОВОЉАВАЊЕ ПОТРЕБА И ИНТЕРЕСА
ГРАЂАНА У
ОБЛАСТИ СПОРТА У ГРАДУ ЧАЧКУ У 2019. ГОДИНИ
19. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:
1) апропријација 5/1
2) апропријација 107/1
3) апропријација 235 - ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
4) апропријација 235 – ОШ за образовање одраслих Чачак
5) апропријација 474
6) апропријација 538
7) апропријација 539
8) апропријација 170
9) апропријација 290
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20. ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЂУРИЋ МИЛАНА ИЗ ЧАЧКА НА ОДЛУКУ ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 126 ОД 7. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ
РАД ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА:
ПРВА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ДОО „НАУЧНО
ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

Мирко Пешић у уводном излагању по овој тачки дневног реда упознао је чланове Градског
већа са Извештајем о раду ДОО „Научно технолошки парк Чачак“ за 2018. годину детаљно
образлажући рад овог друштва у извештајном периоду и указујући на значајније активности као и
резултате које је НТП постигао у претходном периоду.Истакао је да Стартап центар, један од
инструмената подршке при формирању и раду нових предузећа, пружа непосредну подршку
почетницима у пословању. У протеклог години усељене су три нове фирме са којима је достигнут
број од 30 младих привредних субјеката и настало је 60 нових радних места. На крају је указао на
техничке грешке на странама 32. и 33. Извештаја, које ће бити исправљене у материјалу.
По упознавању са извештајем, Градско веће је једногласно усвојило Извештај о раду ДОО
„Научно технолошког парка Чачак“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
усвајање.
ДРУГА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА
ПЛАНИРАНИ АЕРОДРОМ – ПРЕЉИНА

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина 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 за планирани аеродром - Прељина је
Просторни план града Чачка. На седници Скупштине града Чачка одржаној у октобру 2017. године
донета је Одлука о изради Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина. Градска
управа за урбанизам донела је Решење о приступању стратешкој процени утицаја на животну средину
Плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина на основу кога је обрађивач плана
предузеће „Урбанпројект” Чачак урадио Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину
и потом припремио материјал за рани јавни увид. Након раног јавног увида, обрађивач плана
припремио је нацрт Плана. Након стручне контроле нацрта Плана детаљне регулације за планирани
аеродром - Прељина 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 се нацрт Плана детаљне регулације за планирани аеродром Прељина може упутити у даљу процедуру доношења, односно доставити Градском већу и Скупштини
града Чачка на усвајање.
Зорица Сретеновић, одговорни урбаниста, представник обрађивача „Урбанпројект“ а.д.
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:
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Милун Тодоровић поставио је питање површине предвиђене за спортско рекреативни
садржај, као и у вези саобраћајнице којом се приступа овој зони.
Зорица Сретеновић је одговорила да површина земљишта за намену спортско-рекреативни
садржај износи 19 хектара, док површина коју покрива читав план износи 317 хектара. Што се тиче
саобраћајне мреже водило се рачуна о власништву над земљиштем тако да новоуведена саобраћајна
мрежа не цепа парцеле једног власника већ простор остаје у целости, а треба нагласити и да се ниједан
објекат неће срушити.
Милан Бојовић поставио је питање одводњавања, обзиром да се ради о подручју које има
такве проблеме, као и питање решења саобраћајнице односно да ли план отвара могућност изградње
треће траке на скретању у подручје.
Зорица Сретеновић истакла је да је планирано одвођене атмосферских вода у два правца и
прикључење на мрежу која је већ формирана приликом изградње локације Форверк и на супротном
крају према Чемерници, а остављена је могућност да се један део овог простора веже за мрежу
предвиђену планом Генералне регулације, а овакво решење одвођења вода прихватио је и ЈП
„Градац“ Чачак. У погледу канализационе мреже планирано је препумпавање. Такође је планиран
развод секундарне гасне мреже. Што се тиче саобраћајнице предвиђено је постојање треће траке за
скретање.
По упознавању са нацртом Плана и завршеном претресу Градско веће је једногласно утврдило
Предлог плана детаљне регулације за планирани аеродром - Прељина, и доставило Скупштина на
разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23.април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ТРЕЋА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ОБЈЕКТИМА

ПРЕДЛОГА

ОДЛУКЕ

О

ПРИВРЕМЕНИМ

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Одлуке о привременим објектима садржан је у Закону о планирању и изградњи којим је
прописано да јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује постављање и уклањање мањих
монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама попут киоска, башти
угоститељских објеката, ии других покретних мобилијар, балон хала спортске намене, надстрешница
за склањање људи у јавном превозу, објеката за депоновање сепарацију речних агрегата и пловећих
постројења на пловном земљишту Одлуком се уређују врсте, поступак, услови и начин постављања,
коришћења и уклањања мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим
површинама на територији града Чачка, као и других сличних објеката привременог карактера,
односно надстрешница за склањање људи у јавном превозу, балон хала спортске намене, објекат за
депоновање и сепарацију речних агрегата и ограда за обезбеђење сигурности и ограђивање
градилишта, скела и других објеката у функцији градилишта. Предложеном одлуком усаглашава се
до сада важећа Одлука о постављању мањих монтажних објеката привременог карактера са изменама
и допунама Закона о планирању и изградњи којима је прописано обавезно доношење програма за
постављање мањих монтажних објеката и ограничава величина киоска који се може поставити по
овом програму. Предложеном одлуком, такође, врши се усаглашавање са одредбама Закона о
накнадама за коришћење јавних добара којима је укинута локална комунална такса за коришћење
јавних површина, а уведена лимитирана накнада за коришћење јавних површина. Такође, прецизније
се дефинишу поједини појмови и поступци и решавају поједине правне ситуције које до сада нису
биле регулисане прописом или су биле непотпуно регулисане. Градска управа за урбанизам града
Чачка објавила је 27. марта 2019. године обавештење о почетку рада на изради ове одлуке на интернет
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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 8 дана од објављивања позива.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
привременим објектима и доставило Скупштина на разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ЧЕТВРТА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Правни основ
за доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина садржан је у
Закону о комуналним делатностима којим је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе
уређује у складу са законом услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе
корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора над
обављањем комуналних делатности и слично и детаљно прописао. које послове обухвата делатност
одржавања јавних зелених површина. Законом о прекршајима прописано је да се прекршаји могу
прописивати одлуком скупштине града. Одлуком се прекршајне казне за вађење, сечу, ломљење или
орезивање дрвећа повећавају до максималног износа прописаног Законом о прекршајима, како би ови
појединци могли бити примерено кажњени.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
измени и допуни одлуке о осдржавању јавних зелених површина и доставило Скупштина на
разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 22. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ПЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О
ПОВЕРАВАЊУ ПРАВА УПРАВЉАЊА И КОРИШЋЕЊА - ЛОКАЦИЈА
СТАРИ ТЕХНОС

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног поднела је Весна Дмитрић. Повод за доношење
Одлуке о измени Одлуке о поверавању права управљања и коришћења је иницијатива
Градоначелника града Чачка од 5. априла 2019.године. Правни основ за доношење Одлуке садржан
је у Закону о јавној својини и Одлуци о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној
својини града Чачка. Законом о јавној својини прописано је, између осталог, да надлежни орган
јединице локалне самоуправе може одлучити да се непокретност у јавној својини чији је корисник
јавно предузеће основано од стране јединице локалне самоуправе, ако није у функцији остваривања
надлежности, односно делатности корисника на тој непокретности и ако се не користи дужи
временски период одузме од тих корисника, ради давања непокретности на коришћење државним
органима и организацијама, као и установама и јавним агенцијама чији је оснивач јединица локалне
самоуправе. Одлуко о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка
прописано је да за одузимање права коришћења непокретности у јавној својини Града од носиоца
права коришћења, у законом прописаним случајевима, одлучује Скупштина града Чачка. Одлуком о
поверавању права управљања и коришћења прописано је да је објекат ознаке 2 на к.п.бр. 5751/10 КО
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Чачак, бруто површине основе објекта 1315m2, предат на коришћење ЈКП „ Комуналац“ Чачак,
заједно са објектима ознаке 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Како се објекат ознаке 2 на
к.п.бр.5751/10 КО Чачак не користи већ дужи временски период и како више није у функцији
остваривања надлежности односно делатности корисника ЈКП „Комуналац“ Чачак, овом Одлуком се
мења Одлука о поверавању права управљања и коришћења, непокретност одузима од корисника и
Граду омогућава располагање истом у складу са законом.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
измени одлуке о поверавању права управљања и коришћења - локација стари Технос и доставило
Скупштина на разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ШЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ
ОБЈЕКТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЧАЧКА ГРАДСКОЈ
БИБЛИОТЕЦИ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднела је Весна Дмитрић. Повод за
доношење решења о давању на коришћење објекта на кп. бр. 1178/1 Ко Чачак је иницијатива
Градоначелника града Чачка од 29. марта 2019. године Правни основ за доношење решења о давању
на коришћење објекта Градске библиотеке који је у јавној својини 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. Градска управа за урбанизам града Чачка издала је решење
о употребној дозволи 20. марта 2019. године за објекат Градске библиотеке, чији је инвеститор Град
Чачак. Библиотека је основана 5. априла 1961. године.Разлог давања на коришћење објекта
Библиотеци је стварање нових и унапређење већ постојећих услова за обављање делатности ради које
је основана.
По упознавању са нацртом Решења Градско веће је једногласно утврдилио Предлог решења о
давању на коришћење објекта у јавној својини града Чачка Градској библиотеци „Владислав
Петковић Дис“ и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.

***
Даљем току седнице не присуствује Михаило Јовић.
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СЕДМА ТАЧКА: УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ПРОГРАМА
ПОДРШКЕ
ЗА
СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ПОДРУЧЈЕ ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ЧАЧКА ЗА
2019. ГОДИНУ
Обједињено уводно излагање у оквиру ове и следеће тачке дневног реда поднео је Владимир
Гојгић. Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју предвиђено је да надлежни
орган јединице локалне самоуправе има обавезу да донесе Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја уз претходну сагласност Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.Градска управа за локални економски
развој предала је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за
подручје територије града Чачка за 2019. годину на који je надлежно Министарство донело Решење
о давању претходне сагласности 18. априла 2019. године. Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града Чачка за 2019.
годину израђен је на утврђеном обрасцу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде
Републике Србије, који је припремљен како би се лакше пратили извори финансирања инвестиција
из области пољопривреде и руралног развоја и како би се лакше могло контролисати евентуално
двоструко финансирање истих инвестиција из јавних средстава, а Програм je такође и у електронској
форми преко инсталиране платформе послат Министарству. На основу Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије града
Чачка за 2019. годину, постоји обавеза доношења Одлуке о условима и начину коришћења
подстицајних средстава у пољопривреди у 2019. години, којом се у потпуности уређују услови и
начин коришћења подстицајних средстава у пољопривреди, у складу са наведеним Програмом.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Милан Лукић
који је истакао да је буџетом града Чачка опредељен знатан износ средстава за субвенциионисање
пољопривредне производње на подручју града Чачка имајући у виду да се ради о популацији од 42
хиљаде становника који живе и раде на сеоском подручју што чини 36% становништва. Поновио је
да је прибављена претходна сагласност Министарства на предлог Програма мера подршке у
спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја због чега се захвалио Градској
управи за локални економски развој - Сектору за пољопривреду политику на уложеном труду у
изради Програма. По први пут ове године, Министарство је увело електронску платформу што је
захтевало и додатни труд. Ниво средстава за подстицај пољопривреди из буџета Града износи 43
милиона и 600 хиљада динара, од чега средства за директан подстицај износе 42 милиона динара, а
остатак средстава су посредни подстицаји који се односе на промотивне активности односно на
едукацију пољопривредника кроз посету стручним сајмовима и друге видове едукације. Уведене су
нове мере подстицаја у циљу задржавања младог становништва на сеоском подручју па тако онима
који су млађи од 40 година и имају више од троје деце субвенционише се куповина земљишта. Даље
је истакао да по први пут ове године Министарство није финанисирало меру контроле плодности
земљишта, па је град Чачак преузео субвенционисање те мере на својој територији. Осврнуо се и на
остале мере предвиђене Програмом и истакао да ће конкурс за подстицајне мере ускоро бити
оглашен.
По упознавању са нацртом Програма Градско веће је једногласно утврдило Предлог програма
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје
територије града Чачка за 2019. годину, на који је претходну сагласност дало надлежно Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и доставило Скупштини на разматрање
и доношење.
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Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ОСМА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ
У 2019. ГОДИНИ

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру уводног излагања по седмој тачки дневног реда,
Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о условима и начину коришћења подстицајних
средстава у пољопривреди у 2019. години, и доставило Скупштини на разматрање и доношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
ДЕВЕТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЕКОНОМСКЕ
ЦЕНЕ
ПРОГРАМА
ВАСПИТАЊА
И
ОБРАЗОВАЊА
У
ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД ЧАЧАК

Уводно излагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Владимир Гојгић. Правни основ
за доношење Одлуке садржан је у Закону о предшколском васпитању и образовању којим је
прописано да одлуку о висини економске цене програма васпитања и образовања у предшколским
установама доноси оснивач. Буџетом јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за
остваривање делатности предшколског васпитања и образовања у висини до 80% од економске цене
по детету. Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања
у предшколским установама прописани су ближи услови и мерила за утврђивање економске цене
образовања и васпитања по детету. Економска цена по детету на годишњем нивоу утврђује за
календарску годину на основу свих планираних расхода који чине структуру економске цене: зараде
и други расходи за запослене и трошкови текућег пословања, на основу броја уписане деце који је
утврђен годишњим планом рада установе коригован просечном присутношћу деце.
Број уписане деце, утврђен Планом рада Предшколских установа чији је оснивач Град Чачак за радну
2018/2019. годину, на које је сагласност дала Скупштина града Чачка, коригован је просечном
присутношћу деце у претходној радној години на основу података добијених од стручних служби ПУ
„Радост“ Чачак и ПУ „Моје детињство“ Чачак, понаособ по предшколским установама и по васпитној
групи за реализацију програма васпитања и образовања детета.
По упознавању са нацртом Одлуке Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о
утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је
оснивач град Чачак, и доставило Скупштини на разматрање и дноношење.
Градско веће je једногласно предложило да се дневни ред седнице Скупштине града Чачка
сазване за 23. април 2019. године, по хитном поступку, допуни овим предлогом због постојања
неодложне потребе за доношење овог акта.
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ДЕСЕТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ ПАРКИНГ
СЕРВИС“ ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

Зоран Благојевић, у обједињеном уводном излагању по овој и наредној тачки дневног реда,
упознао је чланове Градско већа са извештајем о пословању ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2018.
годину и образложио рад овог предузећа у извештајном периоду које је пословало у складу са
усвојеним програмом пословања. Истакао је да је предузеће у 2018. години остварило укупан приход
у износу од 64.069.156,00 динара и укупан расход у износу од 56.754.501,00 динара, односно нето
добит у износу од 7.314.655,65 динара. Одлуком Надзорног одбора која је достављено на сагласност
предвиђено је да се део добити у износу од 3.104.128,34 динара уплати у буџет града Чачка на основу
Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину а остатак добити у истом износу остане нераспоређен.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Вељко Неговановић истакао је да предузеће основано пре десет година, када се од службе у
оквиру ЈП „Градац“ Чачак трансформисало у засебно јавно предузеће и наглашава да је тада било
опречних мишљења о оправданости оснивања предузећа. Ово предузеће је у претходном периоду
испунило све задатке због којих је основано и нада се да ће тако и остати. Истиче приходе предузећа
у високом проценту, а ту слику нарушава проценат осварења прихода од активности обележавања
саобраћајница. Обзиром да је предузеће доста радило на техничкој опремљености за ову врсту посла
поставља питање због чега је приход остварен тако ниско, односно 15% у односу на планирано у
претходној години. Слично је и на ставкама ванредних прихода и осталих прихода где очигледно није
остварен планирани приход.
Милун Тодоровић поставио је питање у вези обнављања услуге СМС наплате.
Зоран Благојевић је истакао да је за активност обележавања улица планиран висок приход
обзиром да је предузеће у претходној години, као и у овој, желело да овај посао обави у целом граду.
Обзиром да добијање посла зависи од учешћа на јавном тендеру није извесно да ли ће предузеће посао
и добити, нагласивши да предузеће на тендерима учествује у оквиру конзорцијума због неопходности
поседовања машина које предузеће не поседује и кадрова који су такође неопходни. Осварењае
прихода за обележавање саобраћајница у висини од 15% настало је вршењем услуге обележавања
вертикалне сигнализације трећим лицима а временом ће се приход од овог посла увећавати. Објаснио
је ситуацију због које тренутно не функционише СМС наплата и изразио наду да ће веома брзо
предузеће поново кренути са овом услугом. Такође је објаснио како настају ванредни и остали
приходи. Све у свему предузеће је добро и позитивно пословало.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о пословању ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштина на
разматрање и усвајање.
ЈЕДАНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ 292-3 ОД 27. МАРТА 2019.
ГОДИНЕ

По упознавању са нацртом Одлуке у оквиру уводног излагања по десетој тачки дневног реда,
Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног
одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 292-3 од 27. марта 2019. године, и доставило Скупштини на
разматрање и доношење.
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***
Даљем току седнице не присуствује Милун Тодоровић. Седницом председава Милица Дачић.
ДВАНАЕСТА ТАЧКА:

РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈКП „ЧАЧАК“
ЧАЧАК ЗА 2018. ГОДИНУ

У оквиру ове тачке дневног реда Данко Ћаловић је поднео обједињено уводно излагање по
овој и наредној тачки дневног реда и упознао чланове Градског већа са извештајем о пословању ЈКП
„Чачак“ Чачак за 2018. годину и Одлуком Надзорног одбора о расподели добити. Истакао је да је ово
предузеће у извештајном периоду пословало у складу са усвојеним програмом пословања и да је
предузеће остварило укупан приход у износу од 580.805.223,00 и укупан расход у износу од
573.109.320,00 динара као и нето добит од 5.688.704,00 динара која ће бити распоређена тако да се
50% ове добити уплаћује у буџет града Чачка а остатак добити остаје нераспоређен.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме су учешће узели:
Велимир Дробњак истакао је да је ово јавно предузеће једно од најстабилнијих предузећа у
граду, које напредује из године у годину и чијом услугом су грађани задовољни. Посебно истиче
толеранцију које предузеће показује када су у питању потрошачи који имају заостатак у плаћању
рачуна. Планирани приход је скоро у потпуности остварен, а разлика се односи управо на
ненаплаћена потраживања, а 2018. година је била добра инвестициона година за ово предузеће
посебно у делу који се односи на искључивање котларница које раде на мазут што је врло битно са
аспекта екологије. Из извештаја независног ревизора може се видети да је рађено све у складу са
законом. Напоменуо је да предузеће има добитак и да се сада врши расподела добити у односу полапола. На крају је поставио питање коталрнице у Богићевићевој улици која још увек ради на мазут и
питање захтева ратних војних инвалида и сматра да се треба потрудити да се том захтеву удовољи.
Вељко Неговановић осврнуо се на управо протеклу грејну сезону истакавши да је грејање
испоручивано успешно и да је сезона била изузетна а да је само један дан у трајању од неколико сати
дошло до прекида снабдевања у делу града где он живи, што је за сваку похвалу. Сматра да је
оправдано било мало повећање цене грејања, које скоро да се није одразило на рачуне у односу на
исти период прошле године до чега се дошло рационализацијом пословања предузећа.
Драгомир Шипетић истакао је, поводом захтева за субвенцију услуге грејања ратним војним
инвалидима, да је у потпуности упознат са захтевом, те да ће новом одлуком о грејању која је у
припреми, бити предвиђени случајеви одобравања субвенција и апелује да се поводом тога ускладе
захтеви са јавним предузећем. Нада се да ће поступак доношења Одлуке бити завршен до почетка
следеће грејне сезоне, када ће и кренути њена примена. Сматра да предузеће веома добро ради, а
подржавана наставак процеса увођења калориметра у станове потрошача, а све у циљу уштеде
енергената и смањења трошкова које потрошачи имају, те да овај поступак треба наставити одмах по
завршетку грејне сезоне.
Данко Ћаловић истакао је да након гашења котларнице на мазут у згради Суда једино
котларница у Богићевићевој улици остала да ради на мазут. Предузеће у сарадњи са градским
руководством већ има план како на правилан начин да реши ово питање, те да је нерешавању овог
питања до сада стајао на путу само људски фактор. Мерењем емисије штетних гасова дошло се до
резултата да ова емисија није прихватљива па је донета одлука да се ова котларница мора укинути
обзиром да би њеном реконструкцијом која је енормно скупа дошло до повећања цене грејања за
100% што није прихватљиво за потрошаче и стога зграду треба прикључити на даљинско грејање.
Што се тиче захтева РВИ, истиче да није постојао јасан правни основ у тренутно важећој Одлуци о
грејању, а имајући у виду став Државне ревизорске институције додела ових субвенција није била
могућа. Добијањем основа за овако нешто биће омогућено субвенционисање рачуна и наглашава да
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предузеће има средстава да то и спроведе, а чиме би се указао поштовање овој категорији
становништва. Што се тиче увођења калориметара предузеће на сваки могући начин помаже свима
који се предузећу обрате.
По упознавању са Извештајем и завршеном претресу, Градско веће је једногласно усвојило
Извештај о пословању ЈКП „Чачак“ Чачак за 2018. годину, и доставило Скупштини на разматрање и
усвајање.
ТРИНАЕСТА ТАЧКА:

УТВРЂИВАЊЕ
ПРЕДЛОГА
ОДЛУКЕ
О
ДАВАЊУ
САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП
„ЧАЧАК“ ЧАЧАК БРОЈ 1398 ОД 27. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања датог у оквиру дванаесте тачке
дневног реда, Градско веће је једногласно утврдило Предлог одлуке о давању сагласности на Одлуку
Надзорог одбора ЈКП „Чачак“ Чачак број 1203/3 од 26. фебруара 2018. године и упутио Скупштини
на разматрањ и доношење.

***
Даљем току седнице присуствује Милун Тодоровић.
ЧЕТРНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УСТАНОВЉАВАЊУ ПРАВА
СЛУЖБЕНОСТИ
У
КОРИСТ
ОПЕРАТОРА
ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“

У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Весне Дмитрић која је указала на
техничку грешку у образложењу која ће бити исправљена, Градско веће је једногласно донело:
Р Е Ш Е Њ Е
1.УСТАНОВЉАВА СЕ право стварне службености у корист Оператора дистрибутивог
система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., ради изградњи електроенергетских водова 10 kV u 1 kV,
кабловске канализације са кабловским шахтама и слободностојећих ормана у профилу улице „10“,
као послужног добра, без накнаде.
2.Службеност се састоји у извођењу радова на изградњи електроенергетских водова 10 kV u 1
kV, кабловске канализације са кабловским шахтама преко парцела 288/7, 289/1, 2164/1, 322/6, 324/3,
325/2, 325/4, 324/2, 324/1, 322/8, 322/7, 952/1, 952/2, 951/1, 953/5, 950/2, 2185/2, 948/2, 955/2, 954/12,
954/10, 954/3, 954/6, 956/5, 1017/6, 1017/2, 1017/4 и 956/3 све КО Чачак и уградње слободностојећих
ормана на к.п. бр. 324/3, 325/2, 324/2 и 951/1 све КО Чачак,
3. Обавезује се стицалац права службености да у року од 30 дана од дана достављања овог
решења са ЈП „Градац“ Чачак 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 електроенергетских водова 10 kV u 1 kV, кабловске канализације са
кабловским шахтама и слободностојећих ормана у профилу улице „10“

12

Образложење
Оператор дистрибутивог система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. поднела је Градској управи за
урбанизам, као надлежном органу управе иницијативу за установљавање права службености на к.п.
бр. 288/7, 289/1, 2164/1, 322/6, 324/3, 325/2, 325/4, 324/2, 324/1, 322/8, 322/7, 952/1, 952/2, 951/1, 953/5,
950/2, 2185/2, 948/2, 955/2, 954/12, 954/10, 954/3, 954/6, 956/5, 1017/6, 1017/2, 1017/4, 956/3 324/3,
325/2, 324/2 и 951/1 све КО Чачак ради изградње електроенергетских водова 10 kV u 1 kV, кабловске
канализације са кабловским шахтама и слободностојећих ормана у профилу улице „10“. Уз
иницијативу достављени су копија плана, препис листа непокретности и локацијски услови издати
од стране Градске управе за урбанизам града Чачка број ROP-CAC-9539-LOC-2/2018 од 18.06.2018.
године за изградњу електроенергетских водова 10 kV u 1 kV, кабловске канализације са кабловским
шахтама и слободностојећих ормана у профилу улице „10“,
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 утврђено је да су све наведене парцел у јавној својини града
Чачка.
Увидом у локацијске услове издате од стране Градске управе за урбанизам града Чачка број
ROP-CAC-9539-LOC-2/2018 од 18.06.2018 године за изградњу електроенергетских водова 10 kV u 1
kV, кабловске канализације са кабловским шахтама и слободностојећих ормана у профилу улице „10“
утврђено је да је на основу ИДР, услова ималаца јавних овлашћења и Плана генералне регулације
„Центар“ („Сл. лист града Чачка“ бр. 15/14) констатовано да је изградња електроенергетских водова
10 kV u 1 kV, кабловске канализације са кабловским шахтама и слободностојећих ормана у профилу
улице „10“ у Чачку могућа.
Инвеститор објекта је Оператор дистрибутивог система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о., а градња
објекта је неопходна ради изградњи електроенергетских водова 10 kV u 1 kV, кабловске канализације
са кабловским шахтама и слободностојећих ормана у профилу улице „10“.
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.
Градско веће града Чачка на седници одржаној дана 22. априла 2019. године, а у складу са
чланом 67. Одлуке о грађевинском земљишту, одлучило је као у диспозитиву решења.
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ПЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАКЉУЧИВАЊУ КОЛЕКТИВНОГ
УГОВОРА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ
ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК

Уводно илагање у оквиру ове тачке дневног реда поднео је Драгомир Шипетић.
Колективним уговором Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак
у складу са законом, општим и посебним колективним уговором, уређују се права, обавезе и
одговорности запослених из радног односа и међусобни односи учесника колективног
уговора.Колективни уговор се примењује на све запослене у Установи. Колективним уговором не
могу се утврдити мања права и неповољнији услови рада од права и услова рада утврђених законом.
На права, обавезе и одговорности запослених који нису уређени Колективним уговором, непосредно
се примењују одговарајуће одредбе закона.
По упознавању са текстом Колективног уговора, Градско веће је једногласно донело следећу:
ОДЛУКУ
ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ Колективни уговор Установе за физичку културу Спортски центар
„Младост“ Чачак, у тексту који је саставни део ове одлуке.
ШЕСНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ДОДЕЛИ НОВЧАНИХ НАГРАДА
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА И
ИСТАКНУТИМ
СПОРТИСТИМА
ЗА
ПОСТИГНУТЕ
СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ И ДОПРИНОС РАЗВОЈУ СПОРТА

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 приспеле пријаве по јавном позиву за доделу новчаних
награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим спортистима за постигнуте
спортске резултате и допринос развоју спорта.
По завршеном уводном излагању отворен је претрес у коме је учешће узео Немања Трнавац
који је истакао да ће овим спортистима бити уприличен свечани пријем чиме ће Чачак презентовати
какве спортисте има и колико се улаже у спорт.
По упознавању са предлогом и завршеном претресу, Градско веће је једногласно донело:
РЕШЕЊЕ
о додели новчаних награда спортским организацијама, младим талентима и истакнутим
спортистима за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта
1. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим
спортским организацијама:
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редни
број

назив

1.
Кајак клуб
„Чачак“ Чачак

категорија
Спортска
организација

2.
Спортски клуб
„Гребићи“ Чачак

Спортска
организација

спорт (савез)
Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

Непараолимпијски
спорт особа са
инвалидитетом
(Спортски савез
инвалида Србије)

3.

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

Спортска
организација

Спорт особа са
инвалидитетом
(Специјална
олимпијада)

Бициклистички
клуб „Борац“
Чачак

Спортска
организација

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

Ауто мото
спортски клуб
Чачак

Спортска
организација

Мото спорт (Мото
савез Србије)

4.

5.

резултат
- 3. место на Првенству
Србије на дивљим
водама у дисциплини
спуст пионири
- 3. место на Првенству
Србије за особе са
инвалидитетом у
спортском риболову
- 1. место на Првенству
Србије у одбојци
мушкарци
- 1. место на
Националним играма
Специјалне олимпијаде
у одбојци мушкарци
- 1. место на
Националним играма
Специјалне олимпијаде
у кошарци жене
- 1. место на Првенству
Србије у одбојци жене
- 1. место на Првенству
Србије у кошарци жене
- 3. место на Првенству
Србије у боћању
мушкарци
- 2. место на Првенству
Србије у боћању жене
- 1. место на Првенству
Србије за сениоре
- 1. место на Купу
Србије за сениоре
- 1. место на Првенству
Србије за јуниоре
- 1. место на Купу
Србије за јуниоре
- 3. место у Првенству
Србије за кадете
- 2. место на Купу
Србије за млађе кадете
3.
место
на
националном првенству
у дисциплини мото крос
класа I-II

износ

30.000,00

30.000,00

175.000,00

155.000,00

30.000,00
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6.

Клуб контакних
спортова «Борац»
Чачак

Спортска
организација

Карате (Карате
федерација Србије)

Спортска
организација

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

7.
Атлетски клуб
„Слобода“ Чачак

- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини
борбе екипно сениори
- 2. место на Купу
Србије у дисциплини
борбе екипно сениори
- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини
борбе екипно млађи
сениори
- 3. место на Купу
Србије у дисциплини
борбе екипно млађи
сениори
- 3. место на екипном
првенству Србије за
старије пионире у
дисциплини крос

100.000,00

30.000,00

2. ДОДЕЉУЈУ СЕ новчане награде за постигнуте резултате и допринос развоју спорта следећим
младим талентима и истакнутим спортистима:

редн
и
број

име и презиме

1. Душан Бјелица

категорија

спорт (савез)

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије и Савез за
школски спорт)

2.

Бојан
Јовановић

Млади
таленти
(студент)

Карате (Карате
федерација
Србије)

3.

Огњен
Николић

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

резултат
- 1. место на Дворанском
првенству Србије за јуниоре
у дисциплини 1500м
- 2. место на Дворанском
првенству Србије за јуниоре
у дисциплини 800м
- 1. место на првенству
Србије за ученике средњих
школа у дисциплини 1000м
- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини млађи
сениори борбе до 84кг
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини 2000м
пионири
- 1. место на Првенству
Србије у планинском
трчању 2000м старији
пионири
- 1. место на Првенству
Србије у кросу у

износ

40.000,00

35.000,00

40.000,00
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дисциплини 2000м старији
пионири
4.

5.

Јован Бабовић

Крстина
Јовановић

6. Сава Јовановић

7.

Милош
Новаковић

8.

Сања Ђоковић

9.

Алекса
Радојичић

Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)

Кошарка (Савез за
школски спорт)

Карате (Карате
федерација
Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација Србије
и Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

Карате (Карате
федерација Србије
и Савез за
школски спорт)

- 1. место на Првенству
Србије
- 3. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
апсолутна
- 3. место на Купу Србије у
дисциплини кате апсолутна
- 1. место на Купу Србије у
дисциплини кате класа Б
- 1. место на Првенству
Србије за ученице 3-4.
разред ОШ у дисциплини
кате
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
класа Б
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
апсолутна
- 1. место на Купу Србије у
дисциплини кате апсолутна
- 1. место на Купу Србије у
дисциплини кате класа Б
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини Ц2
класик пионири
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини Ц2
спринт пионири
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини 2000м
препреке млађе јуниорке
- 1. место на Првенству
Србије у планинском
трчању 3000м млађе
јуниорке
- 2. место на Првенству
Србије у кросу у
дисциплини 4000м млађе
јуниорке
- 3. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
класа Д

15.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

35.000,00
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Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)
Кошарка
(Кошаркашки
савез Србије)

- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
апсолутна
- 2. место на Купу Србије у
дисциплини кате класа Ц
- 3. место на Првенству
Србије за млађе кадете у
брдској вожњи
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини Ц2
класик пионири
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини Ц2
спринт пионири
- 3. место на Првенству
Србије у дисциплини К1
класик кадети
- учешће на Европском
првенству у кошарци за
јуниорке у Италији

Кошарка (Савез за
школски спорт)

- 1. место на Првенству
Србије

10.

Дејан
Цогољевић

Млади
таленти
(ученик)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

11.

Илија Клеут

Млади
таленти
(ученик)

Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

12.

Невен Клеут

Млади
таленти
(ученик)

13.

Катарина
Јаковљевић

истакнути
спортиста

14. Иван Петровић

15.

Андреј
Вилотијевић

16. Ива Зеленовић

17.

Ђорђе
Пауновић

18. Кристина Вујић

Млади
таленти
(ученик)

- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини
пионири борбе 45+
- 2. место на Купу Србије у
дисциплини пионири борбе
45+
- 2. место на Школском
првенству Србије у
дисциплини 300м ученице
5-6. разред
- 2. место на Првенству
Србије у планинском
трчању 1000м старије
пионирке

30.000,00

40.000,00

30.000,00

50.000,00

15.000,00

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије и Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација Србије
и Савез за
школски спорт)

- 3. место на Купу Србије у
дисциплини кате класа Б

30.000,00

Карате (Карате
Федерација
Србије и Савез за
школски спорт)

- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
апсолутна
- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
класа Б
- 1. место на Купу Србије у
дисциплини кате класа Б

45.000,00

Млади
таленти
(ученик)

40.000,00

35.000,00

18

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

20.

Срђан
Гавриловић

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

21.

Јанко
Урошевић

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

22.

Марта
Урошевић

23.

Светолик
Младеновић

24.

Христина
Радовић

19. Давид Томић

25.

Стефан
Вучићевић

26. Давид Лаковић

27.

Марко
Даниловић

Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)
Кошарка (Савез за
школски спорт)
Одбојка (Савез за
школски спорт)

Млади
таленти
(ученик)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

Млади
таленти
(студент)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

- 1. место на Купу Србије у
дисциплини кате апсолутна
- 2. место на Школском
првенству Србије у
дисциплини кате
дисциплини кате апсолутна
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини кате
апсолутна
- 1. место на Првенству
Србије у дисциплини борбе
до 50кг
- 2. место на Купу Србије у
дисциплини борбе до 50кг
- 2. место на Првенству
Србије у кросу у
дисциплини 1500м млађи
сениори - 2. место на
Првенству Србије у
дисциплини 5000м млађи
сениори
- 2. место на Првенству
Србије у кросу у
дисциплини 8000м млађи
сениори

40.000,00

40.000,00

35.000,00

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

- 1. место на Првенству
Србије

15.000,00

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

- 1. место на Првенству
Србије за млађе полетарце у
брдској вожњи
- 2. место на Првенству
Србије за млађе полетарце у
дисциплини критеријум
- 3. место на Купу Србије у
дисциплини наде борбе до
50кг
- 3. место на Купу Србије у
дисциплини наде борбе до
50кг
- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини
друмска вожња

40.000,00

30.000,00

40.000,00
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28. Стефан Јоксић

29.

Невена
Јовићевић

30.

Јована
Јовићевић

31.

Матија
Драгићевић

32.

Луција
Матовић

Истакнути
спортиста
Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

Одбојка (Савез за
школски спорт)

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

Кошарка (Савез за
школски спорт)

- 1. место на Првенству
Србије

15.000,00

Одбојка (Савез за
школски спорт)

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

33.

Млади
таленти
(ученик)

Карате (Карате
федерација
Србије)

34.

Матија
Пековић

Млади
таленти
(студент)

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

36.

Александар
Пејовић

Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)

60.000,00

Одбојка (Савез за
школски спорт)

Ђорђе
Микулић

35. Неда Јовановић

- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини
брдска вожња
- 1. место на Купу Србије
- 2. место на Првенству
Европе у дисциплини борбе
до 67кг

- 3. место на Купу Србије у
дисциплини пионири борбе
+45кг
- 2. место на Првенству
Србије у дисциплини
пионири борбе до 45кг
- 3. место на Првенству
Србије у дисциплини цикло
крос полетарци
- 3. место на Првенству
Србије у дисциплини
друмска вожња полетарци

35.000,00

30.000,00

Одбојка (Савез за
школски спорт)

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

Кошарка (Савез за
школски спорт)

- 1. место на Првенству
Србије

15.000,00

37.

Огњен
Перовановић

Истакнути
спортиста

Кајак кану
(Кајакашки савез
Србије)

38.

Коста
Миросавић

Млади
таленти
(ученик)

Атлетика
(Атлетски савез
Србије)

- члан репрезентације
Србије на Светском
првенству на дивљим
водама у Швајцарској
- члан репрезентације
Србије на Европском
првенству на дивљим
водама у Македонији
- 3. место на Првенству
Србије у планинском
трчању у дисциплини
старији пионири

60.000,00

30.000,00
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Валентина
Икодиновић

39.

40. Бошко Величић
Ивана
Макљеновић

41.

Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)
Млади
таленти
(ученик)

Одбојка (Савез за
школски спорт)

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

Бициклизам
(Бициклистички
савез Србије)

- 3. место на Првенству
Србије у дисциплини цикло
крос млађи кадет

30.000,00

Одбојка (Савез за
школски спорт)

- 3. место на Првенству
Србије у одбојци

10.000,00

42.

Ања Фотић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

43.

Ивана
Достанић

Млади
таленти
(ученик)

Рвање (Рвачки
савез Србије)

- 1. место на Првенству
Србије за јуниорке у
категорији 76кг
- 3. место на Првенству
Србије за кадеткиње у
категорији 73кг
- 2. место на Првенству
Србије за кадеткиње у
категорији 73кг

40.000,00

35.000,00

3. За реализацију Решења задужује се Градска управа за друштвене делатности.
СЕДАМНАЕСТА 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, у уводном излагању у оквиру ове тачке дневног реда, упознао је чланове
Градског већа да је Комисија за спорт размотрила извештаје о реализацији програма одржавања и
опремања спортских објеката на територији града Чачка у 2018. години, а које су подносиоци
програма доставили Градском већу на прописаном обрасцу. Након разматрања достављених
извештаја, Комисија је утврдила да је једанаест подносилаца програма користилио додељена средства
у складу са Одлуком о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса
грађана у области спорта у Чачку, па Комисија предлаже да Градско веће усвоји достављене
извештаје.
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:




Фудбалски клуб „Орловац“ Мрчајевци
Фудбалски клуб „Полет“ Трбушани
Фудбалски клуб „Младост“ Прељина
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Фудбалски клуб „Вујан“ Прислоница
Карате клуб „Слобода“ Чачак
Стонотениски клуб „Борац“ Чачак
Спортски клуб „Цадист“ Чачак
Плесни клуб „Star dance studio“ Чачак
Рвачки клуб „Борац“ Чачак
Боди билдинг клуб „GYM-i“ Чачак
Боди билдинг клуб и фитнес „Белфра“ Чачак

ОСАМНАЕСТА 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 17 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

Организација у
области спорта

Спорт

Износ
(у динарима)

1.

Фудбалски клуб
„Полет“
Трбушани

фудбал

502.200,00

2.

Фудбалски клуб
„Орловац“
Мрчајевци

фудбал

450.684,00

3.

Фудбалски клуб
„Младост“
Прељина

фудбал

278.496,00

4.

Фудбалски клуб
„Вујан“
Прислоница

фудбал

196.137,00

5.

Рукометни клуб
„Вукови“ Чачак

рукомет

60.000,00

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
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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6.

Клуб контактних
спортова
''Борац'' Чачак

карате

1.000.000,00

7.

Карате клуб
''Слобода'' Чачак

карате

461.400,00

Стонотениски
клуб „Борац“
Чачак

стони тенис

9.

Спортски клуб
„Цадист“ Чачак

спорт особа са
инвалидитетом

98.925,00

10.

Плесни клуб
„Star dance
studio“ Чачак

спортски плес

100.000,00

11.

Рвачки клуб
„Борац“ Чачак

рвање

180.000,00

пикадо

80.000,00

пикадо

40.000,00

8.

12.

13.

Пикадо клуб
„Фамилија 032“
Чачак
Спортско
удружење „Па
како“ Чачак

502.000,00

14.

Пикадо
удружење „Рио
де Риђаге“ Чачак

пикадо

20.000,00

15.

Боди билдинг
клуб и фитнес
„Белфра“ Чачак

боди билдинг

111.000,00

боди билдинг

108.000,00

боди билдинг

49.400,00

16.

17.

Боди билдинг
клуб „GYM-i“
Чачак
Боди билдинг
клуб „Атлета“
Чачак

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
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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***
Даљем току седнице не присуствује Вељко Неговановић.

ДЕВЕТНАЕСТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ:

1) апропријација 5/1
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, и
дискусије Владана Милић који је истакао да се ради о помоћи високошколским установама за
реализацију одласка студената на такмичења, 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
150.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и то за трошкове
одласка студената Факултета техничких наука на Међународно-спортско научно такмичење
студената менаџмента и економије под називом „Менаџеријада и економијада 2019“ и отвара
нова апропријација 5/1, економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти,
Расход по наменама 4631 – Текући трансфери осталим нивоима власти, Функционална
класификација 110, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета Града), Директни
корисник буџетских средстава – Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем
локалне самоуправе, ПА 2101-0002. Функционисање извршних органа.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 5/1, економска
класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4631 – Текући
трансфери осталим нивоима власти, Функционална класификација 110, извор финансирања
01 ( Издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава –
Градоначелник града, Програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, ПА 2101-0002.
Функционисање извршних органа.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
2) апропријација 107/1
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
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РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист
града Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130,
апропријација 26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града),
Директни корисник буџетских средстава - Градско веће града Чачка, Програм 0602,
Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0009- Текућа буџетска
резерва, одобравају се средства у износу од 66.200,00 динара, за непланиране сврхе
за које није утврђена апропријација и то за плаћање трошкова поступка по решењу
Градске управе за локалну пореску администрацију број 43/552-1/2018 од 20.03.2019.
године и отвара нова апропријација 107/1, економска класификација 482 – Порези,
обавезне таксе, казне и пенали, Расход по наменама 4821 – Остали порези,
Функционална класификација 130, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава - Градска управа за локалну
пореску администрацију, Програм 0602. Опште услуге локалне самоуправе, ПА 06020001. Функционисање локалне самоуправе и градских општина.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 107/1. економска
класификација 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали, Расход по наменама 4821
– Остали порези, Функционална класификација 130, извор финансирања 01 ( Издаци
из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава - Градска управа
за локалну пореску администрацију, Програм 0602. Опште услуге локалне
самоуправе, ПА 0602-0001. Функционисање локалне самоуправе и градских општина.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
3) апропријација 235 - ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, апропријација
26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских
средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
233.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 235, за потребе
ОШ „Степа Степановић“ Горња Горевница, на име штампања Монографије поводом јубилеја
Школе (186.000,00 динара), објављивања Конкурса за избор директора Школе ( 32.000,00
динара) и таксе за полагање исплита за лиценцу директора Школе ( 15.000,00 динара).
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235:
3. економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4233
– Услуге образовања и усавршавања запослених, Функционална класификација 912, Извор
финансирања 01 (издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава
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– Градска управа за друштвене делатности, Индиректни корисник буџетских средстава ОШ
„Степа Степановић“ Горња Горевница, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА
2002-0001 Функционисање основних школа, у износу од 15.000,00 динара;
4. економска класификација 463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4234
– Услуге информисања, 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 „Степа Степановић“
Горња Горевница, Програм 2002 Основно образовање и васпитање, ПА 2002-0001
Функционисање основних школа, у износу од 218.000,00 динара.
5. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
6. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
4) апропријација 235 – ОШ за образовање одраслих Чачак
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, апропријација
26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских
средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
30.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 235, за потребе
ОШ за образовање одраслих Чачак, на име набавке потребног материјала за образовање.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 235, економска класификација
463 – Трансфери осталим нивоима власти, Расход по наменама 4266 – Материјал за
образовање, 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 за образовање одраслих Чачак,
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“.
5) апропријација 474
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, апропријација
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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
730.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 474, за трошкове
привођења намени објекта Градске библиотеке у Чачку.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 474, 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 1101-05. Завршни радови на Градској
библиотеци и партнерно уређење.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
6) апропријација 538
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, апропријација
26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских
средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
360.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 538 за потребе
МЗ Трнава, на име утрошка воде након превезивања водовода „Трнавско врело“ на
регионални систем „Рзав“, по рачуну ЈКП „Водовод“ Чачак.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 538, економска класификација
421 – Стални трошкови, Расход по наменама 4213 – Комуналне услуге, 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 Трнава 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“.
7) апропријација 539
У оквиру ове тачке дневног реда, а након уводног излагања Зорана Тодосијевића, и
дискусије прим. др Славица Драгутиновић која је истакла да се овако значајни јубилеји морају
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подржати од стране града и изразила задовољство због тога, 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
300.000,00 динара, за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и то за вршење
послова стручног надзора над извођењем радова на адаптацији дела зграде Дома културе у
оквиру реализације пројекта „Start up centar” НТП-а Чачак и отвара нова апропријација 170/1,
економска класификација 424- Специјализоване услуге, Расход по наменама 4249 – Остале
специјализоване услуге, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 ( Издаци
из средстава буџета града) Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
локални економски развој, Програм 1501 Локални економски развој, Пројекат 1501 -23 Start
up centar.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на нову апропријацију 170/1, економска
класификација 424- Специјализоване услуе, Расход по наменама 4249 – Остале
специјализоване услуге, Функционална класификација 490, извор финансирања 01 ( Издаци
из средстава буџета града) Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за
локални економски развој, Програм 1501 Локални економски развој, Пројекат 1501 -23 Start
up centar.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
8) апропријација 170
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, апропријација
26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских
средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
2.045.916,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 170, за
извођење додатних радова на адаптацији дела зграде Дома културе Чачак за потребе Start Up
центра.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 170, економска класификација
425 – Текуће поправке и одржавање, Расход по наменама, 4251 – Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката, Функционална класификација 490, Извор финансирања 01
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(издаци из средстава буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа
за локални економски развој, Програм 1501 Локални економски развој, Пројекат 1501 – 23.
Start Up центар.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
9) апропријација 290
Након уводног излагања Зорана Тодосијевића, Градско веће је једногласно донело
следеће:
РЕШЕЊЕ
1. Из средстaва утврђених Одлуком о буџету града Чачка за 2019. годину (,,Сл. лист града
Чачка“ број 27/2018) раздео 2, Градско веће, функционална класификација 130, апропријација
26, извор финансирања 01 ( Издаци из средстава буџета града), Директни корисник буџетских
средстава – Градско веће града Чачка, Програм 0602, Опште услуге локалне самоуправе,
програмска активност 0009 - Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од
347.000,00 динара, на име обезбеђења додатних средстава на апропријацији 290, за потребе
Дома културе Чачак, на име издавања две свеске часописа „Градац“.
2. Средства из тачке 1. Решења распоређују се на апропријацију 290, економска класификација
424 – Специјализоване услуге, Расход по наменама, 4242 – Услуге образовања, културе и
спорта, Функционална класификација 820, Извор финансирања 01 (издаци из средстава
буџета Града), Директни корисник буџетских средстава – Градска управа за друштевене
делатности, Индиректни корисник буџетских средстава Дом културе Чачак, Програм 1201
Развој културе и информисања, ПА 1201 – 0002 Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва.
3. О извршењу овог решења стараће се Градска управа за финансије.
4. Ово решење објавити у ,,Службеном листу града Чачка“.
ДВАДЕСЕТА ТАЧКА:

ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ ЂУРИЋ МИЛАНА ИЗ
ЧАЧКА НА ОДЛУКУ ЈКП „ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК БРОЈ
126 ОД 7. ФЕБРУАРА 2019. ГОДИНЕ

У оквиру ове тачке дневног реда Славица Каранац упознала је чланове Градског већа са
жалбом Ђурић Милана из Чачка на Одлуку ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 126 од 7. фебруара 2019.
године, као и предлогом решења по жалби.
По упознавању са жалбом и предложеним текстом решења, Градско веће је једногласно
донело:
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РЕШЕЊЕ
ОДБИЈА СЕ жалба Ђурић Милана из Чачка, Градско шеталиште број 55, изјављена на
Одлуку ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак број 126 од 7. фебруара 2019. године, као неоснована.
Образложење
ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак донео је одлуку којом се одбија захтев Ђурић Милана
из Чачка, Градско шеталиште број 55, за издавање повлашћене карте за возило лица које је власник
или закупац стана, породичне стамбене зграде, као непотпун.
На донету одлуку жалбу је благовремено изјавио Ђурић Милан у којој наводи да је као
дугогодишњи станар зграде у улици Градско шеталиште број 55 користио услуге Паркинг сервиса и
редовно плаћао месечну станарску паркинг картицу, обнављајући сваке године захтев за добијање
исте. Истиче да је возило регистарских ознака BG-842-ŠS које сада вози у власништву његове ћерке,
и да за исто поседује овлашћење које укључује могућност отуђења и коришћења услуга Паркинг
сервиса у месту свог пребивалишта. Поставља питање шта се променило па сада исто возило не може
да паркира испред зграде у којој живи од 1999. године у стану који се води на супругу, а возило је и
тада било и сада је регистровано на ћерку. Истиче да је уз захтев за добијање паркинг картице
приложио поменуто овлашћење и извод из књиге рођених за ћерку, којима доказује власништво над
возилом и да му је давалац овлашћења ћерка. Сматра да су достављена документа довољна за
добијање паркинг картице за паркирање испред зграде у којој живи и да једино, уколико буде
потребно, може да достави извод из књиге венчаних, обзиром да је супруга власник стана. На крају
истиче да се возило води на ћерку из разлога што је при куповини истог она била кредитно способна,
те да возило никада није возила она.
У одговору на жалбу првостепени орган истиче да је по захтеву Ђурић Милана из Чачка
директор ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак одлучио на основу става 7. став 2. Одлуке о обављању
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима. Даље наводи да је у поступку
одлучивања по захтеву утврђено да подносилац захтева има пребивалиште у Чачку на адреси Градско
шеталиште број 55, да живи у стану који је у власништву Ђурић Леле, да је власник моторног возила
регистарских ознака BG-842-ŠS Ђурић Сања из Београда, да подносилац захтева поседује овлашћење
власника моторног возила о коришћењу и располагању возилом и да је приложио извод из матичне
књиге рођених за ћерку. Даље наводи да је чланом 17. Одлуке прописано која лица могу користити
јавно паркиралиште као повлашћени корисник, те да на основу захтева поднетог са потребним
доказима Предузеће издаје повлашћену паркинг карту. Истиче да је, обзиром да подносилац захтева
није доказао да је власник моторног возила, Предузеће одбило захтев.
Увидом у списе предмета утврђено је:
-

-

да је Ђурић Милан из Чачка, поднео захтев за издавање повлашћене карте за возило лица
које је власник или закупац стана, породичне стамбене зграде, у I зони, за возило
регистарских ознака BG-842-ŠS;
да је уз захтев приложио доказ да је власник стана у улици Градско шеталиште број 55
Ђурић Лела, супруга подносица захтева; очитану личну карту; копију саобраћајне дозволе
за возило регистарских ознака BG-842-ŠS власништво Ђурић Сање из Београда;
овлашћење за возило које је Ђурић Сања издала оцу Ђурић Милану и извод из матичне
књиге рођених за Ђурић Сању.
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Чланом 7. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима
(„Сл. лист града Чачка“ бр. 14/2018) прописано је да комуналну делатност управљања јавним
паркиралиштима на територији града Чачка обавља Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“
Чачак, које је град Чачак основао за обављање ове делатности и које одлучује о правима и обавезама
корисника услуга применом одредби закона којим је регулисан општи управни поступак.
Чланом 17. став 1, 2, и 3. исте Одлуке прописано је:
„Лице које је власник или закупац стана, породичне стамбене зграде или пословног простора
који се налази у једној од зона наплате паркирања одређеним чланом 8. ове одлуке и има
пребивалиште односно обавља пословну делатност у наведеној непокретности, може јавна
паркиралишта користити као повлашћени корисник у зони у којој се непокретност налази, уз плаћање
накнаде за коришћење јавног паркиралишта у нижем износу од осталих корисника.
Лице из става 1. овог члана може користити јавно паркиралиште као повлашћени корисник
ако је власник или корисник по основу уговора о лизингу возила за које се издаје повлашћена паркинг
карта.
На основу захтева лица из става 1. овог члана са потребним доказима, Предузеће издаје
повлашћену паркинг карту која се може користити искључиво за возило за које је ова карта издата“.
По разматрању жалбе и осталих списа предмета, Градско веће града Чачка налази да је жалба
неоснована.
Првостепени орган је, поступајући по одредбама Одлуке о обављању комуналне делатности
управљања јавним паркиралиштима, донео ожалбену одлуку којом је одбио захтев жалиоца за
издавање повлашћене карте за возило лица које је власник или закупац стана, из разлога што жалилац
није доставио доказ да је власник моторног возила за чије паркирање тражи повлашћену паркинг
карту.
Наводи жалбе, пре свега наводи да су достављена документа довољна за добијање паркинг
карте, коју већ три године добија за паркирање возила испред зграде у којој станује, су неосновани,
јер је неспорно да жалилац није власник возила за које захтева издавање повлашћене паркинг карте,
а што је услов за повлашћено коришћење јавног паркиралишта, већ само поседује овлашћење за
предметно возило које је у власништву његове ћерке. Према одредбама Одлуке о обављању
комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, која је ступила на снагу и примењује се
од 22. јула 2018. године, јавно паркиралиште, као повлашћени корисник, може користити лице које
је власник или закупац стана, породичне стамбене зграде или пословног простора који се налази у
једној од зона наплате паркирања, ако је власник или корисник по основу уговора о лизингу возила
за које се издаје повлашћена паркинг карта.
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.
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Mulyn To4oponuh o6asecruo je ulauoee fpa4cHor seha ga je o4nyueuo no oBHM raqKaMa
IHeBHor pe4a, naje 84. ce4Hraqy fpaAcxor reha aarusyuuoy 12,00 qacoBa.
TPAACKO BEhE
Bpoj: 06-53/20 1 9-lll
22. anpul 2019. roauHe

CEAHI,ILIOM,

Mu,ruqa,(auuh
3aMeH14K

3anucHrax ca 84. ceAHr.rqe fpa4crcor
ot 20. vaja 2019. roAr{He.

reha ycrojeH je

ua

85.

rpa4oua.re,r}4rca

ceAHHuH

fpascrcor aeha 6poj 06-

67 12019-1il
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